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 دستور جلســـه 
حضور ، اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن و کمیسییون ویی ه حماییز از یولییی م ی  و      اقتصادی استان با  مسایل و مشکالت حوزه کاری فعالینطرح 

 مج س شورای اسالم  44نظارت بر اجرای اصل 

 

 :اهم مباحث مطرح شده

ل با نهادینه کردن نقش مردم در اقتصادم  یوان زمینه یوسعه استان را بیش از گذشته فراهم کرد، در سال همیل  و همزبان  بایی زمینه یعام -

 ایران  فراهم شود -ساخز یمین اسالم  و دولز و بخش خصوص  برای فراهم کردن شرایط اجتماع  و اقتصادی 

ط یولیی، بهره وری نیروی کار و سرمایه با هیف یکیه بر یوانمنیی ها و مزیز های داخ   برای اریقای کیفیز یولییات برای بهینه سازی خطو -

 .حضور موثر در سطح بازارهای داخ  ، منطقه ای و بین الم    بایی در دستور کار قرار گیرد

 فعالیز مستمر واحیهای صنعت  را فراهم کردبا عیم یمرکز و بهره گیری از امکانات موجود م  یوان زمینه  -

بازکردن گره حوزه صنعز، حمایز از قطعه سازان و صنایع کوچک، رسییگ  به نرخ بهره های بانک  و فراهم کردن شرایط یهایر برای فروش  -

 قرار گیرد مورد یوجه محصوالت یولیی کارخانجات برای رفع مشکالت موجود نیز بایی 

که مقیار زیادی از یولییات کارخانجات در انبارها مانیه که بعضا دلیل آن متناسب نبودن این دییه شیه شود  جام م در بازدییهای  که ان -

 .شوداصالح این سیستم یولییات با نیاز بازار اسز که بایی 

را وضع کرده و ما امییواریم روزی  قانون اساس  هنوز باقیسز اما این قانون پایه و اساس خوب  داشته که نماینیگان آن 44گالیه اجرای اصل  -

 .شاهی اجرای دقیق آن باشیم

که در ایران با یوجه به  نیهای آی  به آن وابسته اسز، همگ  بایی یصمیم بگیر با یوجه به اهمیز ییوین برنامه ششم یوسعه که سرنوشز سال -

 .ینوع فراوان  که دارد ینها یک نسخه کامل برای کل کشور نوشته نشود



 

 

  

 03.6 :ساعت شروع                                       21/60/19    :تاریخ جلسه                                            12   :شماره جلسه

   اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضویتاالر اجتماعات  :محل تشکیل جلسه

  نفر 106:تعداد اعضا حاضر در جلسه

 

 
ای بایی افراد بیشتری را در اداره  با یفویض اختیارات مرکزی و منطقه همچنین ای استان  را بایی به بخش کشوری پیونی زد های منطقه برنامه -

 .کشور درگیر کرد

حضور مج س در کنار دولز برای حل مشکالت اقتصادی م  یوانی بسیار ارزشمنی باشی و ایاق بازرگان  نیز در همین چارچوب م  یوانی راه    -

 .حل مشکالت مخت ف را ارائه کنی

 .خوش باشی و در یعامل بخش خصوص  با سه قوه کشور کار متفاوت ارائه شودسهام عیالز پایان امیی اسز  -

ان  ایران بازوی مشوری  مج س شورای اسالم  اسز و یاکنون لوایح و طرحهای بسیار مناسب  در اریباط با حمایز از بخش خصوص  ایاق بازرگ -

 .ارائه شیه اسز

 های بسیار مناسب  برداشته شیه و در آینیه نه چنیان دور، برنامه یوسعه به مج س ارائه م  شود لذا در این در راستای حمایز از یولیی گام -

 44سع  م  شود سیاستهای ک   اصل  همچنین .راستا ستادی یشکیل شیه یا مشکالت موجود در حوزه اقتصادی را رصی و آنها را گزارش نمایی

ی اجرا شونی زیرا این سیاستها سازمان های یوسعه ای را قیریمنی یر م  کنی و اگر هیف این اسز که در مناطق یوسعه نیافته حضور یابنی بای

 .و مشوقهای الزم برای بخش خصوص  فراهم شود انگیزه

کارگروههای مخت ف ایاق بازرگان  ایران مشکالت اقتصادی را به صورت جیی بررس  و راهکارهای مخت ف حل آنها را به مج س و دولز ارائه  -

 .م  کننی

 .یوانی رشی کنی هر جا مسئ ه یورم و فساد مطرح شود صنعز در آنجا نم  -

کنترل یورم یا این میزان مناسب اسز اما اگر از این میزان کمتر ی؛کنب  یوانسته اسز مسئ ه یورم و رکود را مهار و کنترل دولز یازدهم به خو -

 .زا اسز شود بایی احساس خطر کرد زیرا کمتر شین از عید واقع  نیز مسئ ه

قانون بهبود در این رابطه اگر  ی و کسب و کار دارد،کمیسیون صنایع و معادن مج س شورای اسالم  امسال دستور کاری در زمینه بهبود فضا -

 .فضای کسب و کار به درست  اجرا شود از زمان ج ویر اسز
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 .یوان گفز قانون رفع موانع یولیی خوب بوده اما کاف  نیسز درصی ظرفیز فع   صنعز بالاستفاده اسز که در نهایز م  05حیاقل  -

ها و در برنامه پنجم یا به امروز  درصی برنامه 44در برنامه چهارم یوسعه شود،های قبل دنبال  برنامه با نگاه  متفاوت ازبایی برنامه ششم یوسعه  -

 .های مخت ف اجرا شیه اسز ها در بخش سوم برنامه ها یحقق یافته که به طور ک   حیود یک درصی برنامه 44یا  44فقط 

شورای رقابز بایی به این مسئ ه  .زنی    اسز که این مسئ ه به یولیی ضربه م یک  از مشکالت کشور واردات کاالهای خارج  دارای مشابه داخ -

 .رسییگ  کنی که در صورت عیم نیاز چه ضروری  برای واردات برخ  کاالها وجود دارد

 .هنید های مالیای  را افزایش م  وجود دارد این اسز که به جای افزایش پایه مالیای ، نرخدر اریباط با مالیات مشک   که  -

 .گذاری در مناطق محروم بایی حل شود های یأمین اجتماع ، بیمه و همچنین مشکل سرمایه مشکالت صنیوق -

با اقیامات الزم بازار  باییرکود عمیق اقتصادی، کاهش شییی یقاضا و رونی کاهنیه عرضه باعث به وجود آمین مشکالت عیییه شیه اسز،  -

جییی این اسز که در شرایط   آالت موردنظر را از چین و هنی وارد کنیم اما نگران  های یحریم ناچار بودیم ماشین یحریک شود زیرا در سال

 .رویه شویم پسایحریم قربان  واردات ب 

ها موجب  رد ریال انباشز بیه  هستیم که متاسفانه ساختار بانکهزار می یا 055شاهی اسز و ما رونی یامین مال  و سیستم بانک  کشور معیوب   -

 د و ها سودی نیار برای برخ  از بانک بسته سیاس  و حمایت  بانک مرکزی .های ب نیمیت شیه اسز گذاری رغبت  یولییکننیگان به سرمایه ب 

 .شود ب باال رفتن یب جامعه م میت هستنی که این موج های کویاه گذاری ها ینها به دنبال سرمایه بعض  از بانک

ها نیز بعی از یحویل جنس دریافز  شود و مابق  هزینه ها انجام م  درصی هزینه 05در یمام دنیا یسهیالت با سود چهار درصی و با پرداخز اولیه   -

 .که در ایران چنین نیسز  گردد م 

 .دهنی یفه خود را به درست  انجام نم آمار صادرات در کشور امییوارکننیه نبوده و نهادهای حمایت  نیز وظ  -

دیان ؤصنیوق ضمانز صادرات پاسخگوی صنعتگران نیسز، با این وضعیز ایکای  برای یولییکننیگان وجود نیاشته و فشار سیستم مالیای  بر م  -

با کسان   بخش خصوص  مالیات دهنیه رقابز و وجود داردهزار می یارد یومان فرار مالیای   055 در حال حاضر.نیز به نفع اقتصاد کشور نیسز
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 .دهنی کار سخت  اسز که مالیای  نم 

ها به دلیل اینکه این طرح سود زیادی نیارد مشارکز نکرده و یسهیالت وی ه  بایی اجرای  شود اما بانکمحیط زیسز استانیاردهای سازمان   -

 .بر بودن استانیاردسازی به صرفه نیسز حمایت  نیز با یوجه به هزینه

 فوالد پایه اص   اقتصاد م   در هر کشوری اسز اما امروزه این صنعز در کشور ایران شرایط سخت  دارد زیرا با کاهش قیمز نفز قیمز فوالد -

 40از طرف دیگر قیمز فوالد در بازارهای جهان   و درصی افزایش یافته اسز 44هزینه یمام شیه محصوالت فوالدی بالغ بر   .نیز افز پییا کرد

 .صی پایین آمیه و این به معنای عیم یوانای  برای رقابز صادرای  اسزدر

هزار نفر یوانستیم ریبه چهارم را  080زای   واحی صنعت  و اشتغال 0555درصی واحیهای یولییی استان خصوص  هستنی که با رقم  05بالغ بر   -

ریبه استان در  و جواز یاسیس و رشی صنعت  استان رو به نزول اسز وضعیز .از نظر یعیاد و ریبه سوم را از لحاظ اشتغال در کشور کسب کنیم

 .گذاری هفتم بوده که به یائیی همه فعاالن اقتصادی این ریبه در شان آن نیسز زمینه سرمایه

رقم در سال  درصی برسی در حال  که این 0011رشی اقتصادی صنعت  استان نیز بایی به  و درصی باشی 0010  کشور بایی رشی اقتصاد صنعت  -

 .درصی بوده اسز 011گذشته ، 

و حیاقل دو طرح بزرگ م   بایی با حمایز از دولز و  اسز فعالیز دولز در کنار بخش خصوص ،ینها راه رسیین به اهیاف یعیین شیه   -

نسبز منابع به  .های بزرگ هستیم گذاری های استان نیازمنی سرمایه مانیگ  اختصاص بودجه الزم در استان ایجاد شود زیرا برای جبران عقب

ابع برای نوسازی صنایع استان کاف  اسز و بایی می یارد یومان مازاد منابع به مصارف داریم که این مقیار من 0555درصی بوده و  10مصارف 

 .عزم و اراده حمایز از یولیی جیی شود

 .شود یسهیالت م  اقساط ها صرف پرداخز بیشتر درآمی یولییکننیه  -

ت صنعتگران هزینه یب یغا .گیرد درصی از پوشاک خود را از یولییات داخ   خرییاری کنی صنعز نساج  دوباره جان م  05اگر هر ایران  ینها   -

 .کننی در ی ویزیون زیاد اسز در حال  که صنایع یرک با استفاده از ماهواره محصوالت خود را با جنگ روان  به مردم عرضه م 
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 کشور ایران در دو مولفه اساس  که یک  قیرت سیاس  و دیگری امنیت  اسز به موفقیز رسییه اما در مولفه سوم که اقتصاد اسز، نتوانسته به -

 .ردنظر خود برسیحی مو

 .ای نخواهی داشز اگر برنامه ششم با همین ادبیات و ساختار یکراری همیشگ  باشی هیچ نتیجهو  شود انحراف افکار م  گوی  موجب مبالغه  -

 .ایم و غرور اقتصادی فعاالن را از مسیر اص   منحرف کرده اسز سال اسز که فریب خورده 15  -

مشکالت اساس  بایی از همان جای  که ایجاد شیه حل شود و ینها از مسیر  نم  شود و مشکالت یمام  قانون رفع موانع یولیی موجب حل   -

 .یوان به قیرت سیاس  و امنیت  رسیی اقتصادی م 

بروز گذاری دقیق و اجرای آن اجازه  شود، کشور کره با قانون وی با بیان اینکه یولیی مهم نیسز ب که این مهم اسز که چه چیزی یولیی م   -

 .ایم یمام خود موجب قفل شین منابع شیه های نیمه دهی اما ما همچنان با طرح مشکالت اقتصادی را نم 

 .کشور بریر اقتصادی در دنیا شود اما منطق عقالن  ضرورت این موفقیز اسز 05سال جز  05کشور ایران قادر اسز در عرض   -

حل ممکن بوده  شود یک  از موارد خروج از رکود نفز اسز اما صنعز و کشاورزی ینها راه م یصور شود و   از ع م اقتصاد کاربردی استفاده نم   -

 .شود که متاسفانه به این دو بخش یوجه خاص  نم 

  . مشکالت نقیینگ  نیز حل خواهی شی ،های کاذب گرفته شود اگر ج وی فعالیز -

 


