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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامـون موضـوعات تخصصـی بخـش صـنعت، معـدن و تجـارت و موانـع         -

کارشناسی شده در دبیرخانه شورا
رییس و اعضاء محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیطرح پیشنهادات اعضاء با-



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

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 رزم حسینیعلیرضا 1
حسن پرورندهنمایندهاستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
محسن رمضانینمایندهامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمحمدرضا مس فروش4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حاضرسازمان جهاد کشاورزي استانرئیسمحمدرضا اورانی6
حمید صفاي نیکونمایندهاستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 7

شوراي اسالمیمجلس -ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسپژمانفر... نصرا1

حاضرنماینده مجلسسعید باستانی2

حاضرنماینده مجلسرمضانعلی سبحانی فر3

حاضرنماینده مجلسرحیمی جهان آباديجلیل 4

قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی 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

حاضراستانتعاوناتاقرئیسمجتبويسید حسین 2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويعلیرضا روشنک1

حاضرنماینده اتاق تعاون استان خراسان رضوياسماعیل آذري2

حاضرنماینده اتاق اصناف مشهدمحمد قانعی رود معجنی3

حاضررئیس کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع استانیزدانبخش... عبدا4

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و عضوعلی شریعتی مقدم5
کشاورزي خراسان رضوي

حاضر

حاضررضوينماینده انجمن مدیران صنایع خراساناحمد اثنی عشري6

حاضررضويخراساننماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استانعلیرضا تیموري7

محمدرضا جواهرينمایندهقطعه سازان خودرورئیس انجمن صنایع همگن شکورزادهمحمدمهدي8
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شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

نوروزياحمد نمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیمیسیونرییس کعزیز اکبریان1

معاون هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان2

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارتحسین مدرسی 3

قائم مقام و معاون مجلس و امور حقوقی وزیر صنعت، معدن و تجارتسید شریف حسینی4

میسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیکعضو ولی ملکی5

میسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیکعضو رضا علیزاده6

میسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیکعضو ولی ملکی7

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعضو علیزادهرضا 8

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعضو سیدمهدي مقدسی9

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعضو عبداهللا رضیان10

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعضو علی اسدي کرم11

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعضو فرسبحانیرمضانعلی 12

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعضو رامین نورقلی پور13

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعضو غالم محمد زارعی14

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعضو محمدرضا منصوري15

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمیعضو کیاحسینیجواد 16
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دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلشکوه میرشاهی17

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويمحمود سیادت18

نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويعضو هیات مریم سراج احمدي19

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويغالمعلی رخصت20

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويرضا حمیدي21

مدیر کل تامین اجتماعی استانسید محسن نظام خیرآبادي22

مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتی استانمسعود مهدي زاده مقدم23

رئیس انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی استانحسین حسین زاده24
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

97درصد در سال 12,2به 93درصد در سال 14,4از ) 90به قیمت هاي سال(سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی -
رشد اقتصادي بدون نفت، همچنین .تقلیل یافته و این کاهشی معنادار، نشان می دهد که روند حرکت صنعت مثبت نبوده است

می باشد؛ از طرفی، روند رشد بسیار پاییندرصد است و این یعنی روند حرکت صنعت -6,5درصد و نرخ رشد صنعت -2,4
شدید با کاهشکشوردرصد است و این بدان معناست که-6,9تشکیل سرمایه ثابت براي تامین ماشین آالت صنایع معادل 

نیازمند بازنگري اساسی در سیاست گذاري لذا کشور.صنعت حال و روز بدي داردبوده ومواجهواقعیسرمایه گذاري صنعتی
.را به نقطه بهینه نمی رساندکشورو تا این اتفاق محقق نشود، هر اقدام دیگري، استصنعتی ساختارهاي توسعه

ا هتعریف .نشوددر سال هاي گذشته اضطرار در تصمیم گیري باعث شده تا از برنامه ریزي منسجم براي کار صنعتی استفاده -
درصد از ماشین آاالت و مواد اولیه ساخت آن 40درست نیست؛ صنعتی به پایداري اقتصاد کمک می کند کهنیز از صنعت 

بخش صنعت مدام تالش می کند اما برنامه ریزي در این کشور به گونه اي است که اختیارات الزم . مربوط به داخل کشور باشد
.براي حرکت را ندارد 

را دارد وین استراتژي صنعتی کشور تدآمادگیپارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي ایران به عنوان-
و بدون هیچ کمک مادي و به شرط واگذاري هاي اقتصاد ایران ها و نقصاناین استراتژي را با نگاهی به چالشو می تواند

.ماموریت آن از سوي دولت و مجلس تدوین کند
، باید مطابق شرایط ایجاد شده، آرایش جنگی گرفته و زمینه را براي بهبود استدر جنگ اقتصادي کشورکهاین استاگر باور -

برخی از قوانین و مقررات مزاحم ،نهاد و دستگاه مختلف52از مجموع94سال .نمودفضاي کسب و کار و رونق تولید فراهم 
گرفت اما تا به امروز هیچ اقدامی در این احصا و پیشنهاد اصالح آن ها در اختیار تمامی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی قرار 

.رابطه انجام نگرفته است

استان خراسان رضوي ضرورت مساعدت مجلس شوراي اسالمی براي واگذاري اختیارات اقتصادي به استان ها هبتوجهبا -
که در حوزه تفویض اختیارات اقدام ویژه اي انجام گیرد؛ به طور مثال اگر اختیار مدیریت سپرده هاي بانکی به درخواست دارد

هزار میلیارد 90خراسان رضوي .د شداستان ها واگذار شود، از این ظرفیت مالی در جهت تحقق توسعه اقتصادي استفاده خواه
در نسبت ولی ، داردبحث سپرده هاي بانکی، رتبه چهارم کشور را در اختیار تومان سپرده بانکی دارد و به همین استناد، در

درصد از منابع حاصل از سپرده هاي 46درحال حاضر .نموده استکشور را کسب 25تسهیالت پرداختی به منابع بانکی، رتبه 
نمایندسطح ملی تصمیم گیري می ر هیات مدیره بانک ها دبانکی به خارج از استان منتقل شده و درباره نحوه مدیریت آن

.درحالی که مدیران استانی بهتر می توانند براي بهره برداري از این منابع برنامه ریزي کنند

که به منظور ایجاد رقابت بین مدیران استان ها، به میزان سهمیه صادرات هر استان، اجازه تامین درخواست دارد استان-
استان ها در حال حاضر ستاد تنظیم بازار تشکیل می مستقیم مواد اولیه به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت داده شود؛ 

نه ارز الزم براي این منظور که نه کاالي آن را در اختیار دارند ودهند و باید به مدد این ساختار بازار را مدیریت کنند در حالی 
. نمودبراي توسعه صنعتی برنامه ریزي ، نمی تواننباشدو وقتی که ارز .در دسترس است 

ارز همه فعاالن اقتصادي از شرایط موجود نرخوتفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد باعث بی ثباتی فعالیت فعاالن اقتصادي شده -
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4200ناراضی هستند؛ اگر بانک مرکزي نمی تواند ارز مورد نیاز بخش صنعت و تولید را تامین کند، بهتر است که با حذف ارز 
تومانی و پرداخت مابه التفاوت ریالی آن تا نرخ بازار آزاد، دست واردکنندگان براي تامین ارز مورد نیاز کاالهاي اساسی را باز 

.بگذارند
368مورد از آن به مرحله اجرا در آمده است، 861ستاد تسهیل استان تصویب شده که مصوبه در 1199خیر در دو سال ا-

.مورد نیز در دست پیگیري است و تعدادي هم با انصراف متقاضی همراه بوده است

ارائه و طرح پیشنهادات اعضاء با رییس و اعضاء محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی) ب
پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون موضوعات تخصصی بخش صنعت، معدن و تجارت و موانع کارشناسی شده در 

دبیرخانه شورا

با وجود پتانسیل باال، و ظرفیت هاي تولیدات داخلیوموقعیت ایران از نظر برخورداري از منابع و مخازن طبیعی با توجه به -
است، هنوز به شکلی شایسته، اقتصاد بدون نفت محقق کشورفرصت ها و منابع ارزشمندي که در بخش هاي مختلف در اختیار 

.شودخام فروشی همچنان در حجم باال ادامه دارد و در واقع ارزش افزوده و اشتغالزایی تقدیم بیگانگان می ونشده 
هر یک میلیارد ، که صنعت داخلی را به نابودي می کشانداستزه مستمر و پیگیر با پدیده قاچاق خواستار مباربخش خصوصی-

همچنین .هزار فرصت شغلی را ضایع می کند و باید با جلوگیري از این پدیده، اشتغال کشور را نجات داد120دالر قاچاق 
کنترل ملی گرایانه صادرات به ویژه در بحث مواد خام، کمک به صنایع با نگرش تولید کاالي صادرات محور و کنترل واردات،

، تخصیص تسهیالت به مقدار کافی و با بهره تک رقمی به بخش هاي مولد، عدالت مالیاتی، )براساس نیاز داخلی(توجیه پذیر 
این دیگر خواسته هاي ازدرصد و کمک به تامین مواد اولیه واحدهاي صنعتی 10به 30کاهش نرخ سازمان تامین اجتماعی از 

.می باشداز اعضاي کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مسئوالن وزارت صمت بخش
چالش هایی در این سال گذشتهو لذاستنیو شرکت محوربوده حمل و نقل جاده اي در کشور راننده محور و راننده مالک -

پیش بینی شود و برنامهراهکاربراي آن ؛ این سیستم حمل و نقل فاقد هسته مرکزي است و الزم است تا ایجاد شدحوزه
در حمل و نقل ریلی نیز . بایستی رانندگان در تشکلی ساماندهی شوند تا آموزش ببینند و هدایت و حمایت شوندهمچنین

.تا حجم زیادي از کاالهاي شرق کشور، در انبارها رسوب کندو این کمبود باعث شده کشور با کمبودهایی موجه است
ایراندرصد زیر قیمت جهانی انجام می شود و کسانی که مشتریان دائمی 15تا 10صادرات محصوالت ایرانی، در حال حاضر-

به عنوان. می گیرندمورد توجه قرار نکه سرمایه گذاري ها در کشور این در حالی است هستند ریسک معامالت را می پذیرند، 
میلیون متر مکعب آب براي فعال ماندن پروژه نیاز 280میلیارد دالر سرمایه گذاري انجام شده و به 3نمونه، در سنگان بالغ بر 

وزیر مربوطه می گوید که در کوتاه مدت با تغییر کاربري آب از کشاورزي به صنعتی مشکل آبی این بخش حل می شود . است
اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، این پروژه مهم فوالدي . و وعده ها ثمري نیافته انداما این رویه چالش برانگیز بوده 

.که اشتغال باالیی را در پی داشته، در نهایت با مشکل مواجه خواهد شد
زله دو مرحله سیستم مالیاتی معاوضه کاال با کاال را به منولیاستتهاتر کاال در شرایط فعلی راهی براي دور زدن تحریم ها -

می شود و لذا نیازمند تغییر این نگاه مسدود جریان مالی تلقی کرده و این یعنی دو بار دریافت مالیات و در نتیجه روند تهاتر
.است

در درصد سود بانکی 18امکان ندارد با زیرااستقانون برنامه چهارم توسعه 10ماده یکی از پیشنهادات بخش خصوصی تغییر-
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اشتغال نمی تواند پایدار باشد .سرمایه گذاري نمایدتولید درخود را منابعازرگانی و تولید، کسی رغبت کند تا بخش بهردو 
، به خاطر سرمایه گذاري در فضاهاي وجود داردمگر آنکه نسبتی با تولید صنعتی پیدا کند؛ ریزشی که امروز در بخش اشتغال 

لذا براي خروج صنعت از وضعیت .مواجه استریزش با در بخش صنعت لآمارهاي اشتغانامناسب است و به همین واسطه 
.نرخ بهره براي بخش صنعت مشخص شودباید تکلیف موجود

استیکی از آسیب هاي صنعت کشور صدور پروانه هاي بهره برداري، تعدد واحدهاي تولیدي مشابه و عدم توجه به نیاز بازار در -
به استناد آمارهاي وبسایت (واحد 2046براي نمونه، . دهی به کمیت به جاي کیفیت استریشه این بی توجهی در اولویت و 

. واحد نیز در دست راه اندازي هستند291هم اکنون به تولید انواع قطعات پالستیکی بادي و تزریقی مشغولند و ) وزارت صمت
ن فراهم است؟اما سوال اینجاست بازار فعالیت و فروش محصوالت این واحدها تا چه میزا

را به اقتصاد مقاومتی نزدیک می کند و این کشور ، »اقتصاد وارداتی«بیش از » اقتصاد بومی«تحریم ها نشان داد که تکیه بر -
.باشدسرلوحه برنامه هاباید 

نیا ؛ در دگردیده استاز سرمایه داخلی غفلت وشدهبه سرمایه گذاري هاي خارجی وابسته کشور حث سرمایه گذاري در مب-
این طور نیست و مالیات از سود تقسیم شده، اخذ می ایرانقوانین مالیاتی براي جهت دهی به سرمایه وضع می شوند اما در 

لذا.براساس آن باید مالیات اخذ شوداست کهسود تورمی مواجهدر حال حاضر با یک کشوراین درحالی است که . گردد
در . نیاز به بازنگري عمده دارند زیرا با قوانین دست و پاگیر موجود، کسی اقدام به سرمایه گذاري نمی کندقوانین کار و مالیات

.قوانین بودجه اي نیز باید به توسعه صنعت داخلی توجه شود
یی ایجاد در شرایطی که مشکالتی جدي براي برگشت ارز وجود دارد، بهانه اي براي حوزه هاي مالیاتی فراهم آمده و فشارها-

مالیات عالوه بر پرداختدر شهرك هاي صنعتی در حال حاضر.صادرکنندگان واقعی منجر می شودفعالیت شده که به توقف 
تدبیري اندیشیده که باید بر عهده واحدهاي صنعتی استنیز این شهرك هاهزینه نگهداريپرداخت ارزش افزوده و عملکرد 

.نگهداري به واحدها برگرددهزینهيشود تا بخشی از مالیات ماخوذه برا
به عراق باید برنامه ریزي الزم يمیلیارد دالر15صادرات و اهمیت توسعه تعامالت تجاري با کشورهاي همسایه با توجه به-

.صورت بگیرد تا صادرات به سه کشور همسایه شرقی یعنی افغانستان، ترکمنستان و پاکستان نیز افزایش یابد
که مجلس در اصالح نظام هاي مالیاتی و بانکی کوتاهی کرده استاذعان داریم *-
یکی از . وجود داشته استدر این سال ها،کوتاهی هایی در مجلس نمایندگان مجلس حاضر در این جلسه اذعان دارند که -

و اصالحیه نظام بانکی کشور هم نشدهسال هنوز کاري انجام 4پس از قریب به کهعمده ترین آن ها، در بحث مالیات ها بوده 
.که در سال نخست فعالیت این دوره مجلس تقدیم وکالي مردم شد، هنوز سرانجامی نیافته است

این دو وزارتخانه فاقد استراتژي توسعه نیز مورد انتقاد نمانیدگان مجلس است زیراعملکرد وزارتین صمت و جهاد کشاوري -
و اگر این استراتژي تدوین وجود نداردسال در کشور هنوز استراتژي توسعه صنعتی 40صنعت و کشاورزي هستند و بعد از 

و شدمواد اولیه پلیمري مورد نیاز صنعت خودرو یا ورق هاي مورد نیاز این صنعت تا به امروز، در داخل تولید می شده بود
.شده بودبی نیاز از واردات آن ها کشور 

با وزارت صمتو کانون توجه این جنگ بخش تولید است است تمام عیار اقتصادي در یک جنگ با توجه به اینکه کشور -
میزان . قلم کاال داراي ممنوعیت واردات هستند1650در حال حاضر؛ داردممنوعیت واردات سعی در حمایت از این بخش 

سال ات باعث شد تا در سه ماهه درصد کاهش همراه بوده و این سیر نزولی وارد22، با 96نسبت به 97واردات کشور در سال 
.دیده شوددرصد کاهش در این بخش 9نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل جاري
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1600رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت درباره ممنوعیت واردات بیش از -
اما به همین موازات، کاالي قاچاق قلم کاال را ممنوع کرده1600در این جلسه اعالم نمود که وزارت صمتقلم کاال به کشور 

.باید جلوي این موضوع گرفته شودکهنامرغوب به کشور وارد می شود و بازار  از این کاالها انباشت می گردد
سال درداداین اعبوده استمیلیون تن 40میلیارد دالر و وزن آن 11,5سال جاريارزش صادرات کشور در سه ماهه اول -

وزارت صمت معتقد و چون ترکیب صادرات تغییر نکرده ه استمیلیون تن بود27میلیون دالر و 600میلیارد و 11گذشته 
افزایش ایجاد شده درصد 40و در صادرات امسال نرخ ارزش گذاري گمرك اصالح شده حاکی از این است که این ارقام است 
تا حجم مبادالت تجاري با نمودهتکلیف در سال جاريو شوراي عالی صادرات نیز دردر همه حوزه ها صادرات داکشور.است
کشور است؛ 15میلیارد دالري ایران مربوط به 44میلیارد دالر از صادرات 24در حال حاضرکشور همسایه افزایش یابد؛ 15

باشد و این یعنی فرصت مطلوبی پیش رو میلیارد دالر می1200در حالی که واردات این کشورها از دیگر کشورهاي جهان 
.شوداست که باید بدان توجه اي ویژه اي 

به عنوان اولین نمایشگاه وزارت صمتاز سوي »فرصت تولید و رونق ساخت«نمایشگاه هفته اول مردادماه سال جاريدر -
قطعه ساخت داخل در این نمایشگاه عرضه شد و حجم قراردادها در مدت برگزاري آن 2000گردید؛برگزارعرضه محور کشور

و هر هفته گزارش اقداماتی که ایجاد» ساخت داخلی«به نام میلیون دالر رسید و بر همین اساس نمایشگاه مرکزي 85به 
.مبناي ساخت داخل است ارائه می شود

تري از بخش خصوصی باید مطالبه جديدر این جلسه اعالم نمود رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی -
الیحه .نهاد قانون گذاري و دولت داشته باشد و از گفتن واقعیت ها به دلیل احتمال بروز چالش براي تجارت یا تولیدش نهراسد

صحن علنی مجلس آمد، با وجود اصالحاتی که مجلس انجام داد، خواست فعاالن مالیات بر ارزش افزوده که از سوي دولت به 
اقتصادي را برآورده نمی کرد، در واقع آنچه که به عنوان خروجی از کمیسیون اقتصادي بیرون آمد، شرایط را در این بخش بدتر 

ربوطه در مجلس برگزار شد که هدف جلساتی اخیرا از سوي رئیس مجلس با تیم اقتصادي دولت و کمیسیون هاي م. می نمود
مجموعه اتاق بازرگانی نیز باید در این عرصه ورود پیدا کرده و به ویژه در زمینه . آن ها، ارتقاي وضعیت اقتصادي کشور است

وضعیت فعلی، تولیدکنندگان را با چالش هایی جدي مواجه . وام هاي صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزي اثرگذار باشد
.د کرد و در این راستا باید فرمولی براي بهبود شرایط در بخش هاي مختلف تعریف شودخواه

درصد بوده27) صنعت و معدن(به بخش تولید1397ها و موسسات اعتباري در سال برابر آمارها، تسهیالت پرداختی بانک-
یعنی، تسهیالت . نبوده است» دجدی«درصد از تسهیالت مذکور، 18یا 17نشان می دهد که ي مجلساست، اما بررسی ها

کمتر از آن چیزي بود که اعالم در مجموع تخصیص تسهیالت به این بخش به مراتب . قدیمی بوده که به نوعی اصالح شده اند
.ه استشد
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مصوبات
------استانی

ــی و  مل
فراگیر

موضوعات مرتبط با حوزه صنعت و معدن استان توسط روساي محترم کمیسیون هاي تخصصی اتاق -
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي به جلسه ارائه گردید، پس از بحث و تبادل نظر و 
بیان نظرات رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی و دیگر اعضا مقرر گردید؛ 

اي با مسئولیت کمیسیون صنایع و معادن پیگیري مسائل و مشکالت موجود استان، کمیته ویژه جهت 
از نماینده دودو نماینده از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مجلس شوراي اسالمی و با حضور

صنعت و معدن و ( استان خراسان رضويبخش خصوصی از نماینده دو وخراسان رضوي ي استاندار
جلسات دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت شده در کارشناسیتا موضوعات تشکیل) شوراي گفت و گو

و به جلسه شورا ارائه تهیه برگ30اي در بصورت کتابچهو بخش خصوصی خراسان رضوي را که به 
.شودالزم جهت رفع مشکالت  انجام را جمع بندي کرده و پیگیري گردید
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