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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  به شرح زیر:  97تدوین روشهای اجرایی بندهایی از برنامه مصوب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 

 توجه به حوزه تخصصی دستور کار شوراجلسه شورا با  4دعوت از مسئولین ملی مرتبط در  -

 شناسایی اطالعات آماری مورد نیاز فعاالن اقتصادی و تصمیم گیری در خصوص گردآوری آن -

 شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری استان و چگونگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی -

ی اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف و سایر تشکل های اقتصادی ایجاد هسته مطالعات تخصصی شورای گفت و گو با استفاده از ظرفیت کارشناس -

 استان

 در اقتصاد استان  توسعه کارآفرینیفعلیت رساندن ظرفیت های به برگزاری نشستی با حضور کارآفرینان استان به منظور بررسی و  -

شورای گفت و گوی فراهم نمودن ایفای  - ضور آنان در اتاق بازرگانی و  صی و ح صو شرکت های دانش بنیان به عنوان بخش خ نقش و جایگاه 

 هاو تقویت آن  شرکت هادولت وبخش خصوصی برای طرح و پیگیری مباحث مربوط به این 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 زیر در جلسه طرح شد: مطالب97فت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال تدوین روشهای اجرایی بندهایی از برنامه مصوب شورای گدرخصوص 

 می باشد. جلسه شورا با توجه به حوزه تخصصی شورا 4دعوت از مسئولین ملی مرتبط در  97در سال از بندهای برنامه مصوب شورای گفت و گو  دستور کاراولین 
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و اصناف همواره از دغدغه شناسایی موانع و مشکالت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد تعامل و همکاری و هم افزایی بین مدیران دولتی و بخش خصوصی و تعاونی   

موجود، ارائه راه حل و اجرای آنها بپردازد و لذا آنچه  تواند به شناسایی مشکالتهای اصلی دولت ها به شمار می رود. تجربه نشان داده که دولت یا بخش خصوصی به تنهایی نمی

ن یک رویکرد تواند موجب موفقیت و یکپارچگی و توسعه شود تعامل بین دولت و بخش خصوصی در قالب گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی است که امروزه به عنوامی

 محافل سیاستگذاری کشورهای مختلف مطرح است. گذاران، در جدید برای شناسایی و حل مشکالت تولیدکنندگان و سرمایه

مجلس شورای اسالمی( که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پیشنهاد شده است،  16/11/1390وکار )مصوب در ایران در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب

ی نیل به اهداف چشم انداز و به عنوان یکی از دستاوردهای برنامه پنجم توسعه کشور در استانها و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی غیر انتفاعی در راستا

عامالت بخش خصوصی و کشور تشکیل شد. این شورا به عنوان نهادی خالق و مبتکر به تقویت اعتماد بین بخش خصوصی و دولت کمک کرد و از طریق تقویت کمی و کیفی ت

هم خواسته های دولت و بخش خصوصی شده است و در نهایت زمینه هایی را برای ارائه راهکارهای موثر و کارآمد جهت رفع موانع رشد و توسعه فرادولتی موجب همگرایی در 

 نمود. 

بخشنامه ها و دستورالعمل ، ات مخلقوانین و مقرر، برداشت های سلیقه ای، موازی کاری :شامل موضوعات استانییق دبیرخانه در شورا مطرح می شود، اصوال مواردی که از طر

 می باشد. و...... عدم اجرای قانون و بخشنامه هاف های مخل

 می باشد. و..... مسائل تبصره های بودجه) اوراق خزانه و ....(، مسائل بیمه ای، مسائل بانکی، مسائل مالیاتی ده ترین مسائل شامل:عمبه لحاظ موضوعی 

ا شامل موارد عمده ترین موانع برای اجرمی باشد که  درصد ملی 30و   درصدی ملی 30استانی با وابستگی حداقل  مصوبات درصد 70د حدوهمچنین به جهت ماهیت مصوبات 

واگذاری مقاومت و عدم تمایل به کوچک سازی و ، سلب مسئولیت مدیران استانی به لحاظ ماهیت ملی، قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره به صورت ملی  :زیر است
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بعضاً صحیح و کامل انجام نمی  انتقال مسائل بین توافقات دبیرخانه و انعکاس به مدیران استانی و ملی فرایند پیگیری از طریق شورای مرکز و دولت محترم طوالنی است.، اختیارات 

  و..... عدم پیگیری جدی مسائل استانی با ماهیت ملی در مرکزشود، 

 است. و....ره های بودجه ، تبصبانکی، بیمه ای، مالیاتیمسائل  :شامل ضوعاتی که نیاز به پیگیری ملی داردبا اهمیت ترین مواز طرفی 

 مسئوالن محترم پیشنهادی برای شرکت در جلسات شورا: پیرامونپیشنهادات دبیرخانه 

 )موضوعات بانکی( مسئولین ملی پیشنهادی:31/03/97جلسه -1

  رئیس کل بانک مرکزی –آقای دکتر سیف 

  معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور –آقای دکتر اکرمی 

 آقای ارجمند نژاد مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

 )موضوعات مالیاتی( مسئولین ملی پیشنهادی:97شهریور ماه -2

  رئیس سازمان امور مالیاتی –آقای دکتر تقوی نژاد 

 معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی-جنتی آقای

  معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی -آقای مسیحی

 )اسناد خزانه اسالمی( مسئولین ملی پیشنهادی:97آبان ماه -3

 معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور –آقای دکتر اکرمی 

 ولین ملی پیشنهادی:)مسائل بیمه ای( مسئ97آذر ماه -4
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 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی -آقای دکتر نوربخش 

 موارد مرتبط با قوانین و مقررات و بخشنامه ها با ماهیت پیگیری از مرکز:-5

 با کلیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی استان خراسان رضوی)شهریور ماه(

مربوط به دستور کار شورا نیز در جلسه حضور  مجلس جلسات شورای گفتگو که مسئولین ملی دعوت می شوند، رییس کمیسیوننماینده محترم اتاق اصناف معتقدند بهتر است در 

 داشته باشد.

معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز  جناب آقای زدااز در خصوص موضوعات تامین اجتماعی  است معاونت محترم اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی معتقدند بهتر

 دعوت شود.

معاونت محترم وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان از جناب آقای دکتر خزائی  نمودندمعاونت محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی پیشنهاد 

 ات حوزه سرمایه گذاری دعوت شود.، در خصوص موضوعسرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

در حالی که اکثر موارد طرح شده در جلسات  ،به نظر می رسد مسئولین ملی اختیارات اجرایی داشتهرییس محترم اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی معتقدند 

 المی در جلسات حضور داشته باشند.از مجلس شورای اس شورای گفتگو مرتبط با اصالح قوانین است می بایست افرادی

 می باشد. شناسایی اطالعات آماری مورد نیاز فعاالن اقتصادی و تصمیم گیری در خصوص گردآوری آن 97بندهای برنامه مصوب شورای گفت و گو در سال  یکی دیگر از

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب  11در بند خ ماده  ی کشور است.آینده ریزی مناسب برایی شناخت صحیح و برنامهسترسی به اطالعات موثق در زمان مناسب الزمهد

 یکی از وظایف و اختیارات شورای گفتگو اینگونه بیان شده است: 1390
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 خ ـ تعیین و انتشار اطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطالعات آماری کشور  

با عنایت به اینکه جمع آوری آمار و اطالعات در سطح کشور زمان بر می باشد، پیشنهاد  اتاق ایران در حال راه اندازی سامانه آماری مورد نیاز فعاالن اقتصادی است.حال حاضر  در

در سامانه آماری اتاق ایران، اطالعات آماری  را فعال نماید.تصادی شده است که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سامانه آماری بر اساس اطالعات مورد نیاز فعاالن اق

 گردد. زیر بخش معادن، کشاورزی، فرابخشی، بازرگانی و صنایع دسته بندی شده است که هر کدام از این زیر بخش ها به  قسمت های مختلفی تقسیم می 5 بر اساس

 ضروری می باشد. نیاز به همکاری کلیه دستگاههای استانیوردن اطالعات مورد نیاز فعاالن اقتصادی آبرای به دست 

اهدافی  می باشد. شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری استان و چگونگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی 97بندهای برنامه مصوب شورای گفت و گو در سال  یکی دیگر از

 که از این برنامه شورا گفتگو دنبال می گردد به شرح زیر است: 

  شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری جدید در حوزه فعالیتها و همچنین بروز رسانی اطالعات فرصتهای سرمایه گذاری-1

 خدمات سرمایه گذاریشناسایی و ارسال قوانین و مقررات زائد و مزاحم فعالیتهای اقتصادی به صورت مستمر به مرکز -2

 شناسایی و اعالم موارد نیازمند به تفویض اختیار جهت صدور مجوزهای سرمایه گذاری -3

 تفویض اختیار موضوعات سرمایه گذاری توسط مدیران استانی به واحدهای تابعه و شهرستانها -4

  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 12تانی در جلسات کمیته بند ب ماده الزم به ذکر است، برخی موارد مخل سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران افغانس

 یکی از دغدغه های این است، بر هزینه بسیار طرح ها اقتصادی توجیه فرصت ها شناسایی بحث درمعاونت محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری معتقدند 

 پیشنهاد و دهد می جلسه تشکیل استاندار حضور در ماهانه به صورت در استان گذاریسرمایه و برنامه ریزی سیاستگذاری شورای. است بودجه مستلزم تامین اما مدیران نیز می باشد

 گردد. ارائه استانداری به کارگروهی در را خصوص این در دبیرخانه جلسات خروجی شود می
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ای هدستگاه ود. همچنینشبه دقت بررسی و ظرفیت های سرمایه گذاری دوموضوع مجزا است که می بایست  یاولویت بندنماینده محترم اداره کل امور اقتصاد و دارایی معتقدند   

 مرتبط با سرمایه گذاری در استان اولویت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در استان را مورد بررسی قرار داده اند. 

وجود داشته این در حالی است که در کشور برنامه دقیق و مدونی در جهت سرمایه گذاری  پیشرفت برای برنامه توسعه یافتهدر کشورهای دبیر محترم انجمن مدیران صنایع معتقدند 

 که این خود نیز هدر رفت منابع می باشد. می شود انجام استان و کشور دراجرایی  دستگاه های در متعددیکاری های  موازی وجود ندارد. همچنین

ایجاد هسته مطالعات تخصصی شورای گفت و گو با استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف  97برنامه مصوب شورای گفت و گو در سال  بندهای یکی دیگر از

 می باشد. و سایر تشکل های اقتصادی استان

های موجود می تواند ناشی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه ها و رویه در یک فرآیند کلی اصوالً موانع کسب و کار توسط تشکلهای بخش خصوصی و بعضاً دولتی که

پس از بررسیهای اولیه کارشناسی توسط دبیرخانه، موضوع در دبیرخانه شورا با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط  . و حتی عدم اجرای قانون باشد به دبیرخانه شورا ارسال می گردد

اگر چنانچه نیاز به کار کارشناسی بیشتر داشت، به گروههای کارشناسی یا مشاورین اتاق و بعضًا  مجوز فعالیت مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.  و بویژه صادر کنندگان

 م میگردد.کمیسیونهای تخصصی اتاق ارجاع می گردد و با حصول نظرات و پیشنهادات الزم، زمینه انجام توافقات بین بخش خصوصی و دولتی فراه

است که در ذیل به برخی از آنها بسیاری از موارد که تا کنون در جلسات شورا مطرح شده است با استفاده از ظرفیت کارشناسان اتاقهای و تشکلهای بخش خصوصی ارائه گردیده 

 اشاره می شود 

 (و ...... انجمن مهندسان مشاور -اختمانی و تاسیساتیقانون بودجه ) انجمن صنفی شرکتهای س های تبصره موضوعات مرتبط با تدوین آیین نامه

 پیشنهادات قانون مالیات بر ارزش افزوده)اتاق اصناف، انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت، معدن و تجارت و ........(

اتاق اصناف، انجمن مدیران صنایع، تشکلهای بخش کشاورزی  پیشنهادات جهت تدوین برنامه کاربردی حوزه صنعت، معدن و کشاورزی در تفاهم نامه های مجلس)کمیسیونهای اتاق،

 و ........
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نان در اتاق آنقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان به عنوان بخش خصوصی و حضور فراهم نمودن ایفای  97بندهای برنامه مصوب شورای گفت و گو در سال  یکی دیگر از 

 باشد.می  بازرگانی و شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی

هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی  تعاونییا  به موجب آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان ،شرکت های دانش بنیان ،موسسات خصوصی

حی و تولید کاال و خدمات ( در بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ) شامل طرا

امروزه شرکت های تازه تاسیس و دانش بنیان یکی از منابع اصلی خلق  .ویژه در تولید )نرم افزارهای مربوط( تشکیل می شودبه   حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان

 .فته اندثروت و رقابت پذیری به حساب می آیند و از این رو به طور گسترده ای مورد توجه سیاست گذاران و دولتمردان در نقاط مختلف دنیا قرار گر

بنیان به های علمی و تجارت بین المللی در یک کشور هستند. صنایع دانشوری و رشد اقتصادی، حضور فعال و باثبات در عرصهبنیان عامل اصلی افزایش بهرهنشهای داشرکت

  شوند.میافزوده و ارزآوری دارند برای اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت تلقی جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش

 شرکت می باشد 180تعداد شرکت های دانش بنیان در استان حدود 

  شوند.افزوده و ارزآوری دارند برای اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت تلقی میبنیان به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزشصنایع دانشبا توجه به اینکه 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری جلسه مصوبات ردیف

 جلسه شورا با توجه به حوزه تخصصی دستور کار شورا 4دعوت از مسئولین ملی مرتبط در  1
دبیرخانه شورای 

 ،گفتگو
 مستمر



 استان خراسان رضوی
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ئولین چگونگی و نحوه جمع آوری و جمع بندی مطالب و تاریخ جلسات و مس پیراموناز بحث و تبادل نظر  سپ 

 و مقرر شد : پیشنهادی ملی مورد تایید قرار گرفت

سائل مشورا مطرح گردد و در این خصوص دبیرخانه شورای گفتگو  31/03/97موضوعات بانکی در جلسه مورخ -1

 .گرددو پیشنهادی را مورد بررسی قرار داده  و پس از دسته بندی در جلسه مطرح  و موارد ارائه شده

نین ایشان از طریق استانداری، رییس کل محترم بانک مرکزی و یا یکی از معاو جناب آقای دکتر سیف دعوت از -2

 صورت پذیرد. اتاق ایران، دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها

عالوه بر موضوعاتی که در دبیرخانه مطرح شده، اگر چنانچه موضوعات  لیه تشکلهای اقتصادی و اتاقهای استانک-3

قابل طرح به دبیرخانه ارائه بررسی و به عنوان پیشنهادات پیشنهادی خاصی دارند حداکثر ظرف مدت یک هفته 

 نمایند.

دکتر تقوی نژاد رییس کل محترم سازمان  آقای با دعوت از جناب مالیاتینشست شهریور ماه پیرامون موضوعات -4

 .امور مالیاتی و یا یکی از معاونین ایشان

معاون نظارت  اکرمینشست آبان ماه تبصره های بودجه و اسناد خرانه اسالمی با دعوت از جناب آقای دکتر -5

 .مالی و خزانه داری کل کشور

مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی  نشست آذرماه مسائل بیمه ای با دعوت از جناب آقای دکتر نور بخش-6

 .جناب آقای زدا معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعیو یا 

کلیه نمایندگان 

دستگاههای اجرایی 

و و بخش خصوصی 

، تعاونی و اصناف

استانداری، اتاق 

 ایران



 استان خراسان رضوی
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 و وی، طرح موضوعات قوانین و مقرراتاستان خراسان رض دگان محترم مجلس شورای اسالمییننشست نما-7 

 ی استان در یکی از نشست های شورای گفتگوبا ماهیت پیگیری  و موانع  بخشنامه ها

و نگاه ویژه به ارائه پیشنهاد، مقرر شد از روسای کمیسیونهای  موضوع یتحاظ اهململی به  مسئولینضمناً عالوه بر 

 مجلس شورای اسالمی مرتبط با موضوع نیز دعوت بعمل آید.

1 

 نیاز فعاالن اقتصادی و تصمیم گیری در خصوص گردآوری آنشناسایی اطالعات آماری مورد 

اطالعات آماری فعاالن  و گردآوری پیرامون شناسایی اعضای حاضر در جلسه و تبادل نظر پس از بحث و بررسی

  :مقرر گردید اقتصادی

، معدن، صنعتت صی و دولتی در استان شامل موضوعااطالعات مورد نیاز و اولویت دار بخش خصو انعکاس-1

 به دبیرخانه شورای گفتگو توسط کلیه تشکلهای اقتصادی، تعاونی و اصناف استان .....و  بازرگانی ،کشاورزی

 گردآوری آمار و اطالعات توسط دبیرخانه شورا بر اساس دسته بندی اتاق ایران-2

 مکاتبه با دستگاههای استانی در خصوص در اختیار گذاشتن آمار و اطالعات به فوریت-3

 عات بر روی سایت اتاق مشهدالطاانتشار آمار و -4

  حسب موضوع 12انتشار آمار و اطالعات در ابتدای جلسات دبیرخانه شورا و کمیته بند ب ماده -5

دبیرخانه شورای 

گفتگو، کلیه 

دستگاههای اجرایی 

و بخش خصوصی و 

 تعاونی و اصناف

 

 

 

 مستمر

 

 

 

 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 

  

10 
 

 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           07/03/1397    تاریخ جلسه:                       7شماره جلسه:      

 نفر 21  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 

2 

 استان و چگونگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجیشناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری 

شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری  استان و نظر به اینکه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق پیرامون 

چگونگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی اقداماتی انجام داده اند و به منظور جلوگیری از موازی کاری ها و 

مرکز  و عضویت کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق رفیت های موجود، توافق و مقرر شداستفاده از ظ

خدمات سرمایه گذاری، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و ..... 

 و گذاری در استانفرصت های سرمایه گردآوری  و نسبت به شناسایی و خصوص تشکیل داده جلساتی در این

 اقدام  نماید. درسایت اتاق مشهدآن  انتشار

کمیسیون سرمایه 

گذاری و تامین مالی 

 اتاق

 مستمر

 

سی اتاقهای بازرگانی،  شنا ستفاده از ظرفیت کار شورای گفت و گو با ا صی  ص سته مطالعات تخ ایجاد ه

 تعاون، اصناف و سایر تشکل های اقتصادی استان

که در دبیرخانه مطرح می گردد اصوالً موضوعات تخصصی است که از طرف بسیاری از  نظر به اینکه موضوعاتی

و از طرفی انتظار نمی رود همه افراد حاضر در جلسات  تشکلهای اقتصادی به دبیرخانه شورا ارسال می گردد

 ضرورت بررسی کارشناسی از سوی لذا دبیرخانه به همه موضوعات تخصصی مسلط و اشراف داشته باشند

خبره و صاحب نظر در خصوص موضوعات ارائه شده به دبیرخانه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.  کارشناسان

 توافق و مقرر گردید: در اینخصوص

اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

کشاورزی 

استان،اتاق تعاون، 

اتاق اصناف، 

تشکلهای بخش 

 

 

 

 مستمر



 استان خراسان رضوی
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ه کارشناسان خبره و صاحب نظر خود را در حوز ،هر یک از دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی-1 

 کار و .....به دبیرخانه شورا معرفی نمایند.گمرک، تجارت، بانکی، مالیاتی، بیمه ای، 

 یو پس از بررس با وصول پیشنهادات، موضوعات ابتدا در جلسه ای تحت عنوان هسته مطالعات تخصصی مطرح-2

 منعکس می گردد. نه شورا اهای همه جانبه و احیاناً اقدامات مورد نظر به دبیرخ

، خصوصی

 دستگاههای اجرایی

 

نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان به عنوان بخش خصوصی و حضور آنان در اتاق فراهم نمودن ایفای 

 بازرگانی و شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی

شرکتهای دانش بنیان از طریق ظرفیت های موجود در شورای گفت نظر به اینکه شناسایی و رفع موانع و مشکالت 

، در این خصوص پس از بحث و تبادل نظر و گو مورد تاکید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قرار دارد

در استان، پارک های علم  مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو با مشارکت مسئوالن اصلی شرکت های دانش بنیان

، مراکز رشد و مرکز آموزش اتاق مسائل و مشکالت پیش روی شرکتهای دانش بنیان را مورد بررسی قرار ناوریو ف

و صاحبان سرمایه، موضوع حضور داده و ضمن معرفی و شناساندن این شرکتها به تشکلهای بخش خصوصی 

 به شورا پیشنهاد دهد. را ده ای از این شرکتها در جلسات دبیرخانه شوراایننم

دبیرخانه شورای 

گفتگو، پارک های 

علم و فناوری، 

مراکز رشد، مرکز 

آموزش اتاق 

بازرگانی، صنایع، 

 معادن و کشاورزی

 مستمر

 
 


