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دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و  صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیاز نمایندگان عضو
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1
غایباستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
سید جعفر حاجی مجتهدنمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرحسن مونسان7

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

حاضرنماینده مجلسرضا شیران2

غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتخانوادگینام و نام ردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)هارؤساي اتاق(تعاونی و خصوصی-د

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید 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

حاضرهیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويعضو یزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

غایبمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

حاضرعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

علی مجتهدينمایندهاستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

غایباستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

راي اسالمیرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  مجلس شوپیشهاهللا فالحتحشمت1
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعزیز اکبریان2
نماینده مجلس شوراي اسالمیپوررامین نورقلی3
نماینده مجلس شوراي اسالمیسید مهدي مقدسی4
نماینده مجلس شوراي اسالمیشهروز برزگر کلشانی5
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارتمنصور معظمی6
معاون هماهنگی اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويقربان میرزایی7
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي خراسان جنوبیمحسن احتشام8
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويمحمد حسین روشنک9
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضويیحیی یعقوب نژاد10
عضو محترم هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويسراج احمديمریم11
عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوياحمدي سلیمانی سید حسین 12
عضو محترم هیات نمایندگان ورئیس  کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق پورفتح اهللاعلی اصغر13
عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويبحرینیانسید محمد14
عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويبهاروندمجتبی15
مدیرکل  دفتر هماهنگی  اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان16
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمیرشاهیشکوه17
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزي خراسان رضويعلی کبیر 18
صنایع استاندبیر انجمن مدیرانامیر مهدي مرادي19
مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتی استانمسعود مهدي زاده مقدم 20
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی قالب سازي، تراشکاري و ریخته گري خراسان رضويعباس سادات21
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

لـذا  نظر به شرایط فعلی کشور، این ارتباط بایـد تقویـت شـود    با هم دارند ویقرابت باالیاقتصاد و امنیت با توجه به اینکه-
طـرح مسـائل و   کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شـوراي اسـالمی در ایـن جلسـه و     حضور رئیس محترم 

.استبراي استانفعاالن اقتصادي فرصت مغتنمیدغدغه هاي
کشـور بـه لحـاظ    برتـر  هاياستانزءجشوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي در ارزیابی هاي گذشته، -

بسیاري از مصوبات ملی به ثمر رسیده در جلسات شوراي گفت و و پیشنهادات ملی بوده است و کیفیت برگزاري جلسات 
.استان خراسان رضوي بوده استپیشنهاداتگوي کشور،  جزء 

خصوصی همواره سپاسگزار مقام معظم رهبري در حمایت از این بخش بوده است در این راستا اقدام اخیر معظم لـه  بخش -
ضـمن  ایشـان  در شرایط فعلی بسیار حایز اهمیـت اسـت،  جمهور و اعضاي هیئت دولت رئیسمالقات هفتم شهریور با در 

یکی از مسائل مهم اقتصـادي کشـور ظرفیـت بخـش     «:فرمودندهاي بخش خصوصی، کارگیري ظرفیتتاکید بر ضرورت به
مجموعه اتاق بازرگانی در دیدار با دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملـی  م، کنیما از این ظرفیت استفاده نمیخصوصی است و 

. تهاي درسـتی اسـ  ها را بخوانید و بشنوید و ببینید؛ حرفبه نظر من این حرف. اماند که من خواندههاي مفصلی زدهحرف
».بخش خصوصی استفاده کنیمهاي ما باید از ظرفیت

بایـد  مجلـس  هاي ارزي، میزان نیاز واحدهاي صنعتی به سرمایه در گردش به چند برابـر افـزایش یافتـه و    با توجه به تنش-
وع بـا  موضـ تسـهیالت در این رابطه لزوم افزایش اختیـارات اسـتان هـا در اعطـاي    . تدبیري اندیشد تا این نیاز تامین گردد

.اهمیتی است
موافقـت نمـوده اسـت     سازمان امور مالیـاتی ، ایران بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزياتاقانجام گرفته دروافقبراساس ت-

ایـن پیشـنهاد بـراین اسـاس شـکل      یابد که این مهم نیاز به اقدام فوري مجلس دارددرصد کاهش5مالیات بخش صنعت
هاي خالی و فرارهاي مالیاتی پیگیـري شـود، ایـن درصـد کـاهش بـه       اگر مالیات بر عایدي سرمایه، مسکنگرفته است که

.خوبی جبران خواهد شد

مبلغ که ستایکی از نمونه هاي قابل تامل در این رابطه این،استهدررفت منابع کشور بخش خصوصی به شدت نگران -
تسـهیالت  و اینکـه وجـود دارد  کـرد آن  شیوه هزینـه ی درقابل توجهی به حوزه اشتغال روستایی اختصاص یافته که نگران

.شودمذکور بیش از آنکه تولید اشتغال کند، به مهاجرت روستاییان به شهرها منجر 
منابع بانـک مرکـزي اسـت کـه     یکی دیگر از دغدغه هاي بخش خصوصی جبران کسري موسسات مالی و اعتباري از محل-

.باید در این رابطه تدبیر مناسب تري اندیشیده می شد
داراي ظرفیت هاي بالقوه فراوان و موقعیت لجستیکی ویژه اي براي تجـارت بـا کشـورهاي منطقـه     خراسان رضوياستان-

با این وجود، مناطق ویژه اقتصادي سرخس و دوغارون که داراي قدمتی در این حوزه هسـتند، در فهرسـت منـاطق    . است
صادي سرخس و دوغارون بـه منـاطق آزاد   در واقع پس از تصویب تبدیل مناطق ویژه اقت. آزاد تجاري صنعتی قرار نگرفتند

شود ولـی تجاري در شوراي عالی مناطق آزاد، قرار شد این موضوع به عنوان یک الیحه در دولت تصویب و به مجلس ارائه
مجلـس  در جلسـات اخیـر   ، ضمن آنکه تمام منـاطق آزاد تجـاري و صـنعتی کـه     تصویب نشدهمه پیگیري ها مغعلی ر
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ه براي استان هایی بود که حداقل یک منطقه آزاد دارند و خراسان رضوي با همـه ظرفیـت هـا    شوراي اسالمی مصوب شد
.از دولت و مجلس پیگیري این موضوع استاستاندرخواستکهموردغفلت واقع شد

یاري بسـ اند و در براي آشنایی بیشتر با مشکالت بخش تولید، بازدیدهایی از این مراکز در سطح استان داشتهاستانقضات-
این سـوال مطـرح مـی    در چنین شرایطی . موارد، عمده ترین چالش تولیدکنندگان کمبود و تامین مواد اولیه بوده استاز 

قطعا سـاختار بـورس بـراي تعـادل در بـازار،      . بحث عرضه کاال و مواد اولیه در بورس با چه هدفی انجام می گیردشود که 
مبـود مـواد   نـه وضـعیت ک  وما کارکرد آن متناسب با شرایط مطلوب اقتصادي تعریف شده ا... ایجاد ظرفیت هاي رقابتی و

.می باشداولیه
قـانونی توسـط مجلـس شـوراي     در برخی مواردمواجهند وضعف زیرساخت ها بابعضی قوانین در مسیر تصویب و اجراي -

و با توجه به اینکه برخـی قـوانین   .اما ساز و کار آن به نهادها و دستگاه هاي مجري اعالم نمی گردد،اسالمی وضع می شود
که یکـی از مصـادیق   آن را تقاضا کرداجراي ه مربوطه، نمی توان از دستگالذاهستندبا محدودیت زمانی براي اجرا مواجه 

.است97قانون بودجه سال 16تبصره » و«بند این قوانین 

معدنوصنعتتخصصی حوزهموضوعاتدرخصوصاقتصاديفعاالنطرح نظرات) ب

این وضعیت براي بخش هاي مختلف اقتصادي و جامعه است؛چندگانگی فضاي ارزي کشور یکی از مشکالت بخش صنعت-
از سـویی، فرآینـد پیچیـده ثبـت     . ایجاد سردرگمی کرده و صنعت بیش از هر زمان دیگري خسته و نیازمند حمایت اسـت 

کمبودهـایی کـه امـروز در    است و لـذا  هاي تولیدکنندگان و صنعتگران افزوده سفارش کاال تا مرحله دریافت ارز، به چالش
به تشدید محدودیت ها منجرو درآن در نظر گرفته نشده جوانب کار تمامی که استتصمیماتی ار وجود دارد ماحصل باز

.شده است
پیگیري و گذشته؛نتایج دو جلسه پیشین فعاالن اقتصادي استان با اعضاي کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سنوات از -

ر قانون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه مـورد تصـویب مجلـس قـرار گرفتـه          می باشد که دایجاد شوراي معادن استان ها 
در بخـش معـدن عنـوان و پیشـنهاداتی در     بخـش خصوصـی اسـتان   دغدغه 15نیز سال گذشتههمچنین در جلسه .است

خصوص آن ارائه شد که از این تعداد پیشنهاد، هفت مورد درخواست اصالح قانون، سه مـورد اصـالح آیـین نامـه اجرایـی      
ن .که باید مورد پیگیري نماینـدگان عضـو کمیسـیو   اي کامل قانون در مورد معادن استدولت و پنج مورد تقاضا براي اجر

.مجلس قرار گیرد صنایع و معادن
کـه توجیـه   چـه کسـب و کـاري    در حال حاضر هزار تومانی 15یکی از سواالت جدي بخش خصوصی این است که با دالر -
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مصوبات

استانی

با توجه به نکات مطرح شده توسط معاون محترم دادگستري کل استان در ارتباط با بازدید قضات محترم از -
برخی واحدهاي صنعتی و اعالم اینکه عمده ترین چالش تولید کنندگان کمبود و تامین مواد اولیه کارگاهها و 

خصوص بررسی و ضمن اقدام ایناست لذا مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در کارخانجات 
الزم براي تامین مواد اولیه موانع و مشکالت موجود را شناسایی و از طریق مبادي استانی و ملی تا حصول 

.نتیجه پیگیري نمایند

ملی و فراگیر

ناشیارزي موجود و میزان نقدینگی مورد نیاز واحدهاي تولیدي به سرمایه در گردش نوساناتبا توجه به 
از افزایش قیمت ها مقرر گردید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی نکات و موارد زیر را 

به رامراتبو گوي دولت و بخش خصوصی استان  دبیرخانه شوراي گفتهمچنینپیگیري نمایند و 
.نمایدمنعکس شورا کار دستور درجهت طرحمرکزشوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی

ضرورت افزایش اختیارات استان ها در اعطاي تسهیالت بانکی ) الف
تجدید نظر سیستم بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهاي صنعتی ) ب

موضوعات مرتبط با حوزه صنعت استان توسط رئیس محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، -
رات رئیس و بیان نظرپس از بحث و تبادل نظ،معادن و کشاورزي خراسان رضوي به جلسه ارائه گردید

شوراي اسالمی و دیگر اعضا مقرر گردید؛ پیشنهادات مطرح محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس
جمعبندي وبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي توسط کمیسیون صنعت اتاق؛شده

خش خصوصی جهت انعکاس به کمیسیون به دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بظرف یک ماه
.صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور ارسال گردد

موانع موجود در حوزه فعالیت بخش معدن استان خراسان رضوي در دو قالب قوانین و مقررات موجود که -
دارند توسط رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع اند و قوانینی که نیاز به اصالحتا کنون اجرایی نشده

؛ پس از بحث و معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي به جلسه ارائه گردید
تبادل نظر و بیان نظرات رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی و دیگر اعضا 

معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، کمیسیون توسطشده مقرر گردید؛ کلیه موانع و مشکالت مطرح 
به دبیرخانه شورا جهت پیگیري از جمعبندي و ظرف یک ماه صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي 

طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 
.اصالح صورت پذیردتا متعاقب آن پیگیریهايگرددمنعکسکشور 
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