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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

مهدي مروج الشریعهنماینده)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1

حاضرمعدن و تجارتقائم مقاوم وزیر صنعت، رضا رحمانی2
حاضراستانبرنامه و بودجهسازمانرئیسرضا جمشیدي3
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی4
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی5
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمود احمدي6
محمدرضا اورانینمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی7

غایباستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري8
مهراحسانیجعفر نمایندهاستانمدیرکل امور مالیاتی یحیی یعقوب نژاد9

حاضرمدیر کل حفاظت محیط زیست استانحمید صالحی10

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نمایندهنام و نام خانوادگی 

حاضرنماینده مجلسرضا شیران خراسانی1
حاضرنماینده مجلسحمید گرمابی2
غایبنماینده مجلسحسین مقصودي3
غایبنماینده مجلسحمید بنائی4
غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی5
حاضرنماینده مجلسعزیز اکبریان6
حاضرمجلسنماینده محمد حسین فرهنگی7
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حاضرنماینده مجلسرمضانعلی سبحانی فر8
حاضرنماینده مجلسسید امیر حسین قاضی زاده هاشمی9
حاضرنماینده مجلسمحمد عزیزي10
حاضرنماینده مجلسعلی اسدي کرم11
حاضرنماینده مجلسداریوش اسمعیلی12
حاضرنماینده مجلسرضیان... عبدا13
حاضرنماینده مجلسملکیولی14
حاضرنماینده مجلسغالم محمد زارعی15
حاضرنماینده مجلسرضا انصاري16
حاضرنماینده مجلسحمیدرضا فوالدگر17
حاضرنماینده مجلسنادر قاضی پور18
حاضرنماینده مجلسسیده حمیده زرآبادي19

حاضرنماینده مجلسرامین نورقلی پور20

حاضرنماینده مجلسسید جواد حسینی کیا21
حاضرنماینده مجلسفریدون احمدي22
حاضرنماینده مجلسرضا علیزاده23

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

علیرضا سروش امیننماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیسعلی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

غایباستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

غایبعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده4

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان5

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون طرقبهابويهادي6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون خوشخومرتضی7

8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

غایباستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي بیرجندسن احتشاممح1

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضويجناب آقاي بوستانی2

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضويرسولیانعلی3

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمعاونمیرشاهیشکوه4

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويسراج احمديمریم5

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويعضواحمدي سلیمانی سیدحسین6

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويحمیدي رضا7

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويپورفتح اهللاعلی اصغر8

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويبهاروندمجتبی9
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

مـورد  و کمیسیون هاي تخصصی در اسـتانها اثرگذاري برگزاري جلسات مشترك با نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی-
.تاکید قرار گرفت

از برنامه هاي مهم نمایندگان محترم مجلس پایش برنامه هاي وزرا و روند اجرایی این برنامـه هـا در طـول مـدت وزارت     یکی -
.آنهاست

اقسـتان  زایران بـا هندوسـتان و ق  و نیز توافق با محوریت مناطق چابهار و سرخسهمکاري مشترك عمان ، افغانستان و ایران-
زمینـه سـاز برگـزار جلسـات در     ی اسـت  المللـ هاي بیناتاق ایران براي توسعه همکاريدو برنامه کههمکاري منطقه ايبراي

.مناسبی صورت پذیرداستان است که بایستی در این رابطه برنامه ریزي 
ایجـاد صـرفه   ،تعداد کم مجوزهااعطاي مجوز هاي تولید، حوزهدر حال توسعه درتوسعه یافته و با بررسی عملکرد کشورهاي -

صـدور مجـوز و   عدم وجـود صـرفه اقتصـادي در    از مقیاس را در این کشورها نشان می دهد در صورتیکه در ایران هاي ناشی 
.گردیده استاتالف منابع منجر به با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، ،ایجاد صدها بنگاه تولیدي مشابه و همسو

معدنوصنعتتخصصی حوزهموضوعاتدرخصوصو دبیرخانه شورااقتصاديفعاالنطرح نظرات) و جب

:موضوعات زیر به عنوان پیشنهادات حوزه صنعت و معدن استان در جلسه مطرح شد-
اختصاص مالیات منفی به صادرات-1
بـه کـل صـنایع جهـت نوسـازي و اسـتفاده از       اختصاص ردیف بودجه اي ،نساجیعتمشابه قوانین حمایتی نوسازي صن-2

تکنولوژي روز دنیا
اعمال مشوقهاي حمل صادراتی-3
حوزه صنعت و نظارت بر اعطاي این تسهیالتایجاد مکانیزم هاي مناسب بانکی و کاهش نرخ تسهیالت-4
انتخاب رایزن هاي بازرگانی کارآمد در کشورهاي مختلف به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي-5
خروجی مدیران شرکت هاي تولیدي تدوین قوانین مناسب جهت جلوگیري از ممنوع ال-6
امکان داشتن حق راي براي اعضاء بخش خصوصی شوراي معادن استان-7
تدوین مدلی جهت جلب منابع نقدینگی مردم و انتقال به حوزه صنعت و معدن-8
صنعت نسبت به سایر بخش ها در پرداخت مالیات موضوع سهم نابرابر بخش-9

بر ارزش افزوده در خصوص واحدهاي آالیندهقانون مالیات 38ماده 1موضوع تبصره -10
موضوع تعدد نهادهاي نظارتی و تعدد مراجعات بازرسان دستگاهها-11
)تولید بدون کارخانه(موضوع صدور پروانه بدون کارخانه-12
قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار7اجرایی شدن ماده -13
.)ده استدر شرح مصوبات به عنوان موضوعات قابل پیگیري درج گردی( ...-14

:مطالب زیر توسط نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی در جلسه مطرح گردید-
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نیازمنـد  رونـق اقتصـادي و خـروج از رکـود،     براي کشور،هاي مجلس شوراي اسالمیمرکز پژوهشباستناد گزارش
آن باید به بخش نفت و پتروشیمی هدایت شـده  از نیمیکه )میلیارد دالر400حدود (سرمایه گذاري عظیمی است 

جـذب  فقـط از طریـق  تـامین چنـین رقمـی    .گـذاري شـود  ها نظیر صـنعت و معـدن سـرمایه   در سایر حوزهبقیهو 
.امکان پذیر استهاي خارجی سرمایه

 شودایجاد عملکرد مناسب ستاد اقتصاد مقاومتی استانها بایستی تفویض اختیار مناسب به استانها انجامجهت.
عـدم  قانون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه    43شکل گیري شوراي معادن استان ها وفق ماده ضرورتبا توجه به ،

.تشکیل جلسات این شورا در استان تا کنون بایستی پیگیري شود
ا یکی از موارد مورد پیگیري نمایندگان مجلس از وزارت امور خارجه استرایزن بازرگانی در کشورهاستقرار.
 هاي مختلـف بـه ویـژه بخـش خصوصـی     هاي دولتی به بخشپرداخت بدهی،خروج از رکودراهکارهاي مهم یکی از

.است که باید از طریق در نظر گرفتن اعتبارات بودجه اي پیگیري شود
ساماندهی مسائل حوزه معدن نیازمند تدوین طرحی مشابه طرح هاي حوزه نفت و گاز است.
 درصد از منابع بـانکی بـه بخـش    40برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص 47ماده » پ«اجراي بند بایستی جهت

.تدوین شودمناسبیمکانیزمصنعت و معدن 
 وجـود  از جملـه هـاي اقتصـاد کـالن کشـور     موانع موجود در بخش تولید، ضعف در زیرسـاخت وتمشکالیکی از

.می باشددر عرضه محصوالت تولیدي حوزه فناوري نقایصی در 
:موضوعاتی به شرح زیر توسط قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مطرح شد-

هـاي  هاي جدیدي در حوزه صـنعت و معـدن و همچنـین تحقـق سیاسـت     گیريبا آغاز دولت دوازدهم، شاهد جهت
ایـن مهـم را   شـود کـه   مـدتی ارائـه مـی   کوتـاه براي این منظور ظرف چهارماه آینده برنامه. اقتصاد مقاومتی هستیم

.پیگیري خواهد کرد
 این مبانی به چاشنی اطالعات حاصل دولت یازدهم انجام گرفته است و کشور در » استراتژي صنعتی«تدوین مبانی

در حال حاضر بخـش آمـایش   .نماید شده از حوزه آمایش سرزمین افزوده خواهد شد و یک رویکرد جامع را ارائه می
بر توسعه باید هاي کالن، در برنامهنمودمشخص خواهد ان رضوي انجام گرفته و سرزمین این حوزه در استان خراس

.شدهاي مختلف آن، متمرکز ها و صنایع در استان با توجه به مزیتکدام بخش
 کـه یکـی از ایـن مـوارد،     گردیـده  هاي اقتصـاد مقـاومتی، تـدوین    دار در راستاي تحقق سیاستاولویتهاي برنامه

یکـی  در حقیقت همه اقدامات به ارائه تسهیالت این بخش متوقف نمانده و این رویکرد .استهاي رونق تولید پروژه
که به مدد آن تولید خود را رونق بخشیده و در بـازار  برده اندواحدهایی از این تسهیالت بهره .ستهااز اجزاي برنامه

تخلـف اسـت و بـا آن    اشـد  تسهیالت ارائه شده خارج از این رویکرد بو چنانچهمایندموفق عمل نداخلی و خارجی 
.برخورد خواهد شد

      تحقق بسته صادراتی، پیگیري قوانین برزمین مانده در بخش معدن ، بـازنگري در رونـد و میـزان صـدور جوازهـاي
.از جمله موارد مورد پیگیري وزارت صنعت، معدن و تجارت است... تاسیس و
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مصوبات

استانی

هاي کمیته مشترك همکاريمقرر گردیدبه منظور پیگیري امور مرتبط با مسائل حوزه صنعت و معدن،-1
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی و شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی خراسان 

: گرددتشکیل بصورت زیر رضوي 
دبیرخانه کمیته مشترك همکاري در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان ) الف

. رضوي مستقر می شود
:  اعضاء کمیته مشترك همکاري به شرح ذیل می باشند) ب

.  دو نفر از اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی با معــرفی ریاست کمیسیون-
.اقتصادي مرتبط با معرفی اتاق بازرگانی خراسان رضويدو نفر از فعاالن-
.نمایندگان تام االختیار استاندار خراسان رضوي-
.یک نفر نماینده از مجامع نمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمی با معرفی مجمع مذکور-

ر فواصل دبیرخانه شوراي گفتگو متعهد می شود جلسات کمیته مشترك را به طور مستمر و د: تبصره
.ماهیانه حسب مورد در مشهد یا تهران تشکیل دهد

کمیته مشترك تمام تالش خود را جهت پیگیري و اجرایی شدن موضوعات مرتبط در مباحث مقرر گردید-2
گردیدموظف شوراي گفت و گو و دبیرخانهگیردبه کار در قالب تفاهم نامه فی مابین صنعت و معدن 

ریاست محترم اتاق ،و رئیس شوراي گفت و گور محترم خراسان رضــوياستانداگزارش اقدامات را به 
ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس وایــران و خراسان رضــويبازرگانی،صنایع و معادن 

.منعکس نمایدپیرامون موضوعات زیربه صورت مکتوبشوراي اسالمی
صنعت نسبت به سایر بخش ها در پرداخت مالیات سهم نابرابر بخش-1-2
قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهاي آالینده38ماده 1تبصره -2-2
تعدد نهادهاي نظارتی و تعدد مراجعات بازرسان دستگاهها-3-2
)تولید بدون کارخانه(صدور پروانه بدون کارخانه-4-2
د مستمر فضاي کسب و کارقانون بهبو7اجرایی شدن ماده -5-2
برنامه ریزي صحیح براي کنترل صدور مجوزهاي تولیدي بیشتر از نیاز بازار داخلی و -6-2

کشورهاي هدف
141قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص واحدهاي مشمول ماده 149تبصره یک ماده -7-2

قانون تجارت
خصوصی به منظور تقویت قوانین حمایتی از شرکت هاي با مالکیت و سرمایه گذاري کامالً-8-2

شرکتهاي بزرگ خصوصی
ایجاد بودجه خاص براي بازپرداخت بدهی هاي دولت به سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آن -9-2

کاهش سهم کارفرما به منظور حمایت از تولید
قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص نحوه پرداخت مالیات فعاالن 147ماده3تبصره -10-2
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اقتصادي
وانین مرتبط با مالکیت فکري و ارزش گذاري دارایی هاي نامشهود به منظور کمک به ایجاد ق-11-2

توسعه برندهاي ملی و پذیرش دارایی هاي نامشهود به عنوان اعتبار و وثیقه نزد بانک ها با هدف حمایت 
از شرکت هاي پیشرو و شرکت هاي دانش بنیان

پیشنهاد تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت-12-2
عمل بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیدي، صنعتی و معدنیدستورال-13-2
به منظور انجام تعهدات سنوات اختصاص و تصویب اعتبارات الزم به سازمان توسعه تجارت-14-2

گذشته سازمان در پرداخت جوایز صادراتی
فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها-15-2
معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه ساله واحدهاي صنعتی و20شفاف سازي معافیت هاي -16-2

یافته
کاران با میزان استخراج واقعی ساالنهعدم تناسب اخذ حقوق دولتی از معدن-17-2
قانون امور 3قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بندح ماده 57ماده 6اجراي قانون تبصره -18-2

گمرکی در خصوص ایجاد پنجره واحد در بخش صنعت و معدن
قانون اصالح قانون معادن14ماده 4رهاجراي تبص-19-2
قانون اصالح قانون معادن5ماده3اجراي تبصره -20-2
اصالحات الزم در ترکیب اعضاي شوراي معادن تفویض شده استانی با رویکرد مشارکت بخش -21-2

خصوصی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها
قانون اصالح قانون معادن6ماده2اجراي تبصره -22-2
قانون اصالح قانون معادن9اجراي ماده -23-2
قانون اصالح قانون معادن13ماده 3و2، 1قانون معادن و تبصره 19اجراي ماده -24-2
قانون اصالح قانون معادن16اجراي ماده -25-2
شناسایی و ایجاد ماهیت تنبیهی براي عدم اجراي قوانین-26-2
هاي حمایتی اختصاص می یابد در جهت اصالح قوانین مربوط به یارانه هایی که به صندوق-27-2

حمایت از تولید
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نظر خواهی از بخش خصوصی 3و 2اجراي مواد -28-2

هنگام تدوین قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها
ن توان رقابت بین المللی صنایع کشورواقعی شدن نرخ ارز به منظور واقعی شد-29-2
تصویب قوانین حمایت از تحریک تقاضا در داخل کشور و تشویق به خرید کاالهاي داخلی-30-2
به منظور الزام بخش دولتی به پذیرش رایزنان بازرگانی و نمایندگان و مقرراتیقوانینوضع -31-2

وزارت امور خارجه منتخب از بخش خصوصی
اي دولتی در استان خراسان رضويبودجه هنامناسبتوزیع -32-2
قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص هیات هاي حل اختالف مالیاتی244ماده 2بند -33-2
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ن توان رقابت بین المللی صنایع کشورواقعی شدن نرخ ارز به منظور واقعی شد-29-2
تصویب قوانین حمایت از تحریک تقاضا در داخل کشور و تشویق به خرید کاالهاي داخلی-30-2
به منظور الزام بخش دولتی به پذیرش رایزنان بازرگانی و نمایندگان و مقرراتیقوانینوضع -31-2

وزارت امور خارجه منتخب از بخش خصوصی
اي دولتی در استان خراسان رضويبودجه هنامناسبتوزیع -32-2
قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص هیات هاي حل اختالف مالیاتی244ماده 2بند -33-2
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اقتصادي
وانین مرتبط با مالکیت فکري و ارزش گذاري دارایی هاي نامشهود به منظور کمک به ایجاد ق-11-2

توسعه برندهاي ملی و پذیرش دارایی هاي نامشهود به عنوان اعتبار و وثیقه نزد بانک ها با هدف حمایت 
از شرکت هاي پیشرو و شرکت هاي دانش بنیان

پیشنهاد تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت-12-2
عمل بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیدي، صنعتی و معدنیدستورال-13-2
به منظور انجام تعهدات سنوات اختصاص و تصویب اعتبارات الزم به سازمان توسعه تجارت-14-2

گذشته سازمان در پرداخت جوایز صادراتی
فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها-15-2
معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه ساله واحدهاي صنعتی و20شفاف سازي معافیت هاي -16-2

یافته
کاران با میزان استخراج واقعی ساالنهعدم تناسب اخذ حقوق دولتی از معدن-17-2
قانون امور 3قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بندح ماده 57ماده 6اجراي قانون تبصره -18-2

گمرکی در خصوص ایجاد پنجره واحد در بخش صنعت و معدن
قانون اصالح قانون معادن14ماده 4رهاجراي تبص-19-2
قانون اصالح قانون معادن5ماده3اجراي تبصره -20-2
اصالحات الزم در ترکیب اعضاي شوراي معادن تفویض شده استانی با رویکرد مشارکت بخش -21-2

خصوصی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها
قانون اصالح قانون معادن6ماده2اجراي تبصره -22-2
قانون اصالح قانون معادن9اجراي ماده -23-2
قانون اصالح قانون معادن13ماده 3و2، 1قانون معادن و تبصره 19اجراي ماده -24-2
قانون اصالح قانون معادن16اجراي ماده -25-2
شناسایی و ایجاد ماهیت تنبیهی براي عدم اجراي قوانین-26-2
هاي حمایتی اختصاص می یابد در جهت اصالح قوانین مربوط به یارانه هایی که به صندوق-27-2
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قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتباط با تسویه همزمان بدهی هاي 2و 1اجراي مواد -34-2
قررات مربوط و تسویه قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب م

از اشخاص مزبور) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی(آن با مطالبات قطعی دولت 
اختصاص ارز مبادله اي به خرید ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز واحدهاي صنعتی در -35-2

جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وري
محصوالتاختصاص یارانه حمل و نقل جهت کاهش بهاي تمام شده-36-2
قانون رفع موانع تولید در ارتباط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر 34اجراي ماده -37-2

کنندگان
حضور مستمر نمایندگان مجلس در جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان-38-2

خراسان رضوي
.اخذ پایانکار براي واحدهاي صنعتی و تولیدي که در حریم شهرها قرار دارند-39-2

ملی و فراگیر

-----
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