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پس از انقالب ،مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسالمی تغییر نام
یافت .نخستین دوره مجلس شورای اسالمی  7خرداد  ۱۳۵۹با پیام رهبر
کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی(ره) شروع به کار کرد .براساس
قوانین جمهوری اسالمی ایران ،مجلس شورای اسالمی محلی است برای
تدوین نظام ارزش�ی مورد قبول جمهوری اسالمی ایران و تهیه و تصویب
قوانین اسالمی برای همه نیازهای جامعه در زمینههای مختلف اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی ،تبلیغی ،نظامی ،اخالقی و قضایی است.

عکس :آیدا فریدی

در پ��ی اخذ مجوز س��اخت و تخصیص مکان احداث
مجتم��ع فروآلیاژهای چادرملو در اس��تان یزد ،قرارداد
س��اخت این مجتمع بین ش��رکت معدن��ی و صنعتی
چادرملو بهعنوان کارفرما و کنسرس��یومی متش��کل از
شرکتهای کیس��ون ،کاهنربا و پارس فرارون بهعنوان
پیمانکار منعقد ش��د .به گ��زارش
این مجتمع
ش��امل یک واحد  ۱۵هزارتنی فروس��یلیس ،یک واحد
 ۲۰هزارتنی فرومنگز و یک واحد  ۳۰هزار تنی س��یلکو
منگنز اس��ت که در اس��تان یزد احداث میشود .تمامی
مراحل مهندس��ی پایه ،مهندس��ی تفصیلی و س��اخت
تجهیزات از س��وی این کنسرسیوم داخلی و حداکثر در
مدت  ۳۰ماه اجرا خواهد شد و بیش از  ۴۵میلیون یورو
سرمایهگذاری پیشبینی شده است.

استقرار در راهدارخانه
زمستانی مازندران

مدیرکل راه��داری و حملونقل جادهای مازندران از
استقرار  ۳۵۰راهدار در  ۲۲راهدارخانه زمستانی استان
مازندران خبر داد.
به گزارش
 عباسعلی نجفی رودباری ،مدیرکل
راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران با اشاره
به وجود  ۱۰هزار و  ۴۰۰کیلومتر راه در اس��تان و اجرای
طرح راهداری زمس��تانی در مازندران ،اظهار کرد۳۵۰ :
راهدار در قالب  ۳۳اکیپ ثابت و سیار در  ۲۲راهدارخانه
زمس��تانی اس��تان عملیات راهداری زمستانی را انجام
میدهند.
وی بی��ان اینکه  ۳ه��زار و  ۷۰۰کیلومت��ر از راههای
اس��تان مازندران برفگی��ر و دارای  ۱۳گردنه به طول
ل در فصل
 ۷۰۰کیلومت��ر اس��ت ،تصریح کرد :هر س��ا 
زمستان راهداران اس��تان عملیات راهداری زمستانی
را انجام میدهند اما امسال با توجهبه زمستان زودرس،
نیروها از  ۲۹مهر در راهدارخانههای زمس��تانی مستقر
ش��دهاند و عملی��ات راهداری زمس��تانی را براس��اس
گزارشات هواشناسی انجام میدهند.
مدی��رکل راه��داری و حملونقل جادهای اس��تان
مازن��دران ،همچنی��ن از بکارگی��ری  ۲۵۰دس��تگاه
ماش��ینآالت راهداری در عملیات راهداری زمستانی
امسالخبردادواظهارکرد:درفصلتابستانماشینآالت
راهداری بهویژه برفروب ،برفخور ،نمکپاش ،گریدر،
لودر و بولدوزر و همچنین ماشینآالت کمکدار سبک
ک��ه وجود آنها در عملیات راهداری زمس��تانی ضروری
است ،اورهال و آماده شدهاند.
نجفی رودباری با اش��اره به اینکه متوسط عمر ناوگان
راهداریمازندران حدود  ۳۰س��ال اس��ت ،توضیح داد:
ب��ا این حال ،این آمادگی را در ناوگان راهداری اس��تان
ایج��اد کردهایم که بتوانیم در ش��رایط س��خت برفی،
عملیات راه��داری را بهخوبی انجام دهیم تا مش��کلی
برای کاربران جادهای ایجاد نشود.

افتتاح کتابخانه روستایی
در پسکوه

همزمان با روز پایانی هفته کتاب و کتابخوانی ،یک
کتابخانه روس��تایی همراه با نمایشگاه کتاب در بخش
پسکوه شهرستان سیب و سوران گشایش یافت.
ب��ه گ��زارش
 عبدالحلی��م پس��کوهی ،دبیر
برگزاری این نمایش��گاه گفت :با توجه به احس��اس نیاز
ش��دید این بخش از استان به کتابخانه روستایی ،تالش
ش��د تا از ظرفیتهای خیران نیکاندیش برای رفع این
نقیصه استفاده شود.
وی اف��زود :ش��رکتها و س��ازمانهای اقتص��ادی
ب��ا تغیی��ر رویک��رد و توجه هرچه بیش��تر ب��ه مبحث
مس��ئولیت اجتماعی میتوانند نق��ش تاثیرگذاری در
رفع برخی نیازهای اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند .دبیر
برگزاری این نمایشگاه از ش��رکتها درخواست کرد تا
همکاریهای بیشتری با مناطق نیازمند و کمبرخوردار
کشور داشته باشند.

شفافیت دولت
در اجرای امور

حمید س�پهری :معاون سیاسی امنیتی اجتماعی
اس��تاندار همدان در جمع اهالی رس��انه استان همدان
گفت :دولت س��یزدهم در امور محوله با ش��فافیت وارد
شده و این مهم ادامه خواهد یافت.
ب��ه گزارش
از هم��دان ،بابالحوائجی با بیان
اینکه رس��انهها از ارکان دموکراسی هستند و میتوانند
ب��ازوی توانمند حاکمیت باش��ند ،عنوان کرد :رس��انه
میتواند بهعنوان چش��م بینای جامعه در کنار دولت و
حکومت شفافیت مورد نظر را ترسیم کند .از این مسیر
میتوان بیش از پیش ش��اهد تحقق امر جهاد اقتصادی
بود .معاون اس��تاندار با اش��اره به اینکه بعد از گذش��ت
 ۴۰س��ال اش��تباهات مس��ئوالن باید به حداقل برسد،
عنوان کرد :امیدواریم قاسم سلیمانیهای کشورمان در
مس��ئولیتهای جدید قرار گیرند و شاهد رشد و اقتدار
روزافزون ایران اسالمی باشیم.
وی با اش��اره به مشکالت جامعه رسانهای گفت :برای
جامعه رس��انهای اس��تان طرحی در قال��ب طرح جامع
رس��انه پیشنهاد میش��ود که در آن میتوان با مشاوره
ی به صورت بنیادین به حل مسائل پرداخت.
رسانها 

مجلس ش��ورای اس�لامی ۲۳ ،تیر  ۱۳۷۲در  10آذر سالروز شهادت
مجته��د مجاهد و سیاس��تمدار متعهد آیتاهلل س��ید حس��ن مدرس را

بهعنوان روز مجلس نامگذاری کرد .مجلس شورای اسالمی از نمایندگان
مل��ت که بهطور مس��تقیم و با رأی مخفی انتخاب میش��وند تش��کیل

روند تعیین حوزههای انتخاباتی

مجلس در مقام
وکیل مردم
تنها موظف به
نظارت بر اجرای
امور است و حق
دخالت در اجرا
ندارد

حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی بر پایه
شهرستانها در استانها تقسیمبندی شده و هر حوزه
حداق��ل یک نماین��ده در مجل��س دارد .طبق قانون
اساس��ی ،میتوان پس از هر  ۱۰سال حداکثر  ۲۰نفر
نماینده به جمع نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
اضافه کرد.
در س��ال  ۱۳۷۸و پیش از انتخابات مجلس شش��م
شمار نمایندگان به  ۲۹۰نفر افزایش یافت.
قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران در س��ال
 ۱۳۵۸ب��رای کش��ور  ۲۷۰نماین��ده در نظر گرفت و
بنا بود پس از هر  ۱۰س��ال به نس��بت هر  ۱۵۰هزار
نفر جمعیت یک نماین��ده به جمع نمایندگان افزوده
ش��ود .ای��ن قان��ون درب��اره اقلیته��ا نی��ز برق��رار
بود.
با بازنگری در قانون اساس��ی به س��ال  ۱۳۶۸قانون
اصالح ش��د و ضمن تک��رار انتخاب هم��ان  ۲۷۰نفر
بهعن��وان نمایندگان مردم در خانه ملت ،نحوه تعیین
تع��داد نمایندگان برحس��ب جمعیت تغیی��ر کرد .بر
همین اس��اس ،مقرر ش��د پس از هر ۱۰س��ال با نظر
گرفتن عوامل انس��انی ،سیاس��ی ،جغرافیایی و نظایر
آنه��ا حداکثر  ۲۰نفر (بدون تعیین جمعیت) به جمع
نمایندگان مجلس اضافه شود.
مجل��س دوم در  ۳۰فروردی��ن  ۱۳۶۶قانون تعیین

ویژگیهای اصلی نمایندگان مجلس

محدودههای حوزهه��ای انتخاباتی مجلس را تصویب
ک��رد و در جدولی انتخ��اب  ۲۷۰نماینده برای ۱۹۶
ح��وزه انتخاب��ی را به تصویب رس��اند.ای��ن قانون ۳
اردیبهش��ت همان سال از سوی شورای نگهبان تایید
و اجرایی شد.
مجلس سوم در  ۱۷دی  ۱۳۷۰قانون «میزان تاثیر
تغییرات تقسیمات کش��وری در محدوده حوزهها» را
تصویب کرد .براس��اس این قانون ،وزارت کشور مکلف
ش��د تغیی��رات جغرافیایی را در مح��دوده حوزههای
انتخابات��ی مصوب س��ال  ۱۳۶۶اعمال کند .همچنین
در آن مصوب��ه تغیی��ر مختص��ری در حوزهها اعمال
شد.
مجلس چه��ارم  ۲۲آذر  ۱۳۷۴قانون اصالح جدول
حوزههای انتخاباتی را به تصویب رس��اند و قانون ۲۶
همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.
مجل��س پنج��م در  ۱۲آب��ان  ۱۳۷۸ضمن اصالح
دوباره جدول حوزهها تعداد نمایندگان را از  ۲۷۰نفر
به  ۲۹۰نفر افزایش داد و این قانون نیز نوزدهم همان
ماه به تایید شورای نگهبان رسید.
مجلس ششم در  ۲۹اردیبهشت  ۱۳۸۳طرح تقسیم
خراس��ان به  ۳استان و تعیین شهرستانها را تصویب
کرد .اواخر مجلس هشتم به بعد نیز نمایندگان در پی
اصالحاتی در حوزهها برآمدهاند.

این روزها کمتر کس��ی به وظیفه اصلی و قانونی یک
نماینده فکر میکند و گاهی خ��ود کاندیداها نیز برای
اینکه آرای بیشتری را جذب کنند ترفندهای تبلیغاتی
خاصی به کار میبرند که با وظیفههای ذاتی نمایندگان
فاصله زیادی دارد.
برخی از نامزدها و طرفدارانشان از مشکالت موجود
جامع��ه بهره میگیرند و حل آن مش��کالت را به مردم
وع��ده میدهند تا بتوانند حداکثر آراء را کس��ب کنند.
برخی نیز از وظایف نماین��دگان مجلس آگاهی ندارند
و انتظار دارند آنها وظای��ف مدیران نهادهای اجرایی را
انج��ام دهند .برخی از مردم تمام نارس��اییهای منطقه
را ناش��ی از عملکرد ضعیف نماینده میدانند ،در حالی
ک��ه پرداختن به برخی از کاس��تیها در حیطه وظایف
نماین��دگان مجلس نیس��ت .ای��ن در حالی اس��ت که
نمایندگی منصبی اس��ت که از طری��ق انتخابات و رأی
مردم فعلیت مییابد و دارای این ویژگیها است:
نخست اینکه مقامی ملی است؛ نمایندگان مجلس هر
یک منتخب حوزه انتخابیه معینی هستند اما نمایندگی
آنان عام و از سوی همه ملت ایران است چون براساس
اصل  ۶۷قانون اساس��ی ،نمایندگان به گونهای سوگند
یاد میکنند که به معنای نمایندگی از طرف همه مردم
کش��ور اس��ت نه حوزه انتخابیهای خ��اص .البته این به
معن��ای نفی ارتباط نمایندگان با م��ردم حوزه انتخابیه

وظایف اصلی نمایندگان مجلس چیست؟
نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسالمی دو وظیفه اصلی دارند:
قانونگذاری:
براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسالمی صالحیت عام قانونگذاری را
دارد« :مجلس ش��ورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون
وضع کند».
نظارت:
مجلس شورای اسالمی عالوهبر وظیفه قانونگذاری ،مسئولیتهای نظارتی نیز برعهده دارد.
وزرا پس از انتخاب توس��ط رئیسجمهور ،برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند
(اصل  ۱۳۳قانون اساس��ی) و مجلس باید نظر خود را مبنیبر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد
آنها اعالم کند (اصل  ۸۷قانون اساسی).

میش��ود که طبق اصل  ۶۲قانون اساس��ی ش��رایط انتخابکنندگان و
انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین میکند.

خود نیست.
دوم اینکه نمایندگی ،امری کلی است؛ نمایندگان هم
در حدود اختیاراتی که به گونه فردی به آنها داده شده
اس��ت و هم در حدود وظایف و اختیاراتشان به شکل
گروهی با عنوان مجلس شورای اسالمی به وظایف خود
عمل میکنند.
س��وم اینکه نمایندگ��ی غیرقابل عزل اس��ت؛ یعنی
انتخابکنندگان (برخالف وکالت در حقوق خصوصی)،
نمیتوانن��د هر وقت الزم بدانن��د ،نماینده خود را عزل
کنن�� د و نماینده میتواند تا پایان دوره نمایندگی خود،
بدون اجبار برای پاسخگویی به موکالن بهطور مستقل
مشغول انجام وظیفه شود.
ی دارای دو ویژگی است:
دیگر اینکه مقام نمایندگ 
اول اینکه قائم به ش��خص اس��ت؛ یعنی این مقام به
هیچ عنوان قابل واگذاری به دیگری نیس��ت و نماینده
منتخب م��ردم نمیتواند مقام خود را به دیگری واگذار
کند .بند اول اصل  ۸۵قانون اساس��ی بهصراحت به این
موضوع اشاره کرده است.
دوم اینکه مقام نمایندگی مشارکتی است ،نه شخصی
و مس��تقل؛ یعنی نماین��دگان به صورت مش��ترک در
تصمیمگیریهای مجلس شرکت میکنند و مصوبات با
رأی اکثریت به تصویب میرس��د و به نام مجلس اعتبار
و شایستگی اجرا مییابد.

سخن پایانی
با خواندن و بررس��ی این وظایف میت��وان فهمید جایگاه مجلس
ش��ورای اسالمی در کش��ور ایران ،رفیع و باال است و این نمایندگان
مردم هستند که در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کالن جامعه
از قدرت و توانایی باالیی برخوردارند.
همگان باید بدانیم؛ سرمایهگذاری ،ایجاد کارخانجات تولیدی ،عزل
و نصب مدیران نهادهای اجرایی ،رفع بیکاری و ایجاد اش��تغال ،ارائه
خدمات از قبیل آب ،جاده ،برق ،گاز ،تلفن و ...از وظایف قوه مجریه
و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است ،نه نمایندگان.
نماین��ده مجلس در مقام وکیل م��ردم موظف به نظارت بر اجرای

این امور در منطقه و کش��ور اس��ت و حق دخالت در اجرای آنان را
ندارد.
متاس��فانه پیگیری اموری که در حیطه کاری نمایندگان نیس��ت
و کار اصلی قوه مجریه اس��ت توس��ط برخ��ی نمایندگان مجلس به
یک عادت معمول تبدیل ش��ده و در انتظار عمومی مردم نمایندهای
را موفقتر میدانند که بتواند در ادارات کل اس��تانی بیش��تر نیرو را
بگمارد و با سرکشی مدام و دیدارهای مختلف با آحاد مردم و نگارش
مکاتب��ات و گرفتن وقت مالقات با مس��ئوالن به مش��کالت یکایک
موکالنش رسیدگی کند.

معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی خبر داد

حمایت  ۱۷برابری یارانهای از صنایع کوچک
مجتبی نوری�ان :اعتبارات در بخش حمایتهای یارانهای
از واحده��ای صنعتی خرد در داخل و خارج از ش��هرکهای
صنعتی با پیگیریهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران ،طی امس��ال  ۱۷برابر نس��بت به سال گذشته
افزایش یافته است.
به گزارش
از خراسان رضوی ،معاون صنایع کوچک
ش��رکت ش��هرکهای صنعتی خراس��ان رضوی با بیان این
مطلب در س��ومین نشست تخصصی تجاری و سرمایهگذاری
مشترک که با حضور بیش از  ۶۰نفر از تاجران ،صنعتگران و
صاحبان سرمایه از کشور افغانستان و ایران در محل شهرک
فن��اوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مش��هد برگزار ش��د،
گفت :با توجه به اهمیت روابط تجاری با کش��ورهای همسایه
برای توس��عه صادرات غیرنفتی از ابتدای امس��ال اتفاقهای
خوبی در این حوزه رقم خورده است.
محمد احسانی افزود :میزان حمایت این شرکت از واحدهای
صنعتی کوچک در س��ال گذش��ته  ۱۵تا  ۳۰درصد بود اما با
افزایش اعتبارات در این قسمت طی امسال این حمایتها به
 ۸۰تا  ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
وی از جمل��ه حمایته��ای ای��ن ش��رکت از صنایع خرد
و کوچ��ک را کمک ب��ه ثبت برند ،بازدیده��ای میدانی برای
شناس��ایی بازار محص��والت صادراتی ،تامی��ن هزینه خرید
دفت��ر و انب��ار و س��ردخانه در کش��ورهای ه��دف صادراتی،
هزینهه��ای ورود به فهرس��ت واحدهای صنعت��ی معتبر در
کش��ورهای دیگر ،خرید اس��ناد مناقصه ،تهی��ه کاتالوگ به
زبان انگلیس��ی ،کمکهزینه تبلیغات شهری و رسانهای ،اخذ
غرفه در نمایش��گاههای خارجی یا بازدی��د از آنها و پذیرش
هیاته��ای خارج��ی برای بازدی��د از نمایش��گاههای داخلی

برشمرد.
 تمرکز بر بازار افغانستان
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
رض��وی گفت :برای توس��عه تب��ادالت تجاری با کش��ورهای
همسایه ،امسال منطقهبندی از سوی سازمان صنایع کوچک
بین استانهای مختلف انجام شد که خراسان رضوی موظف
به متمرکز شدن بر بازار افغانستان و افزایش مراودات تجاری
با آن کشور است.
او ب��ه اش��تراکهای زبان��ی و فرهنگی ف��راوان بین ایران
و افغانس��تان و اهمیت حفظ بازار آن کش��ور ب��رای ایرانیها
اش��اره و بی��ان کرد :مردم افغانس��تان س��ختکوش و مظلوم
هس��تند که امیدواری��م هرچه س��ریعتر مش��کالت داخلی
افغانس��تان برط��رف ش��ود و بهواس��طه حضور دوس��تان در
تشکلهای آن کش��و ،بتوان تضمین الزم برای حفظ سرمایه
تاج��ران و تولیدکنن��دگان ایران��ی در افغانس��تان را فراهم
کرد.
وی افزود :حفظ مزیتهای صادرات به افغانس��تان با توجه
به تحوالتی که در مدیریت آن کش��ور به وجود آمده است و
طالبان در رأس قدرت قرار گرفتهاند ،بستگی به سیاستهای
حاکمیت فعلی آن کشور دارد.
احس��انی اضافه کرد :در چند س��ال اخی��ر تولید کاالهای
صنعتی افغانستان رشد مناسبی داشته اما همچنان در تامین
مواد اولیه و برخی کااله��ای صنعتی نیازمند به کمک ایران
هستند ،ایران هم در مقابل به یکسری از کاالهای افغانستان
نیاز دارد.
ب��ه گفته وی ،در این اس��تان همانند گذش��ته تعامالت با
افغانس��تان در تامین مواد اولیه و ماش��ینآالت ادامه خواهد

یافت و حتی مشاوران خراسان رضوی در حوزه ارائه خدمات
فنی و مهندسی آماده همکاری با آن کشور و توسعه اقدامات
خود در این زمینه هستند.
 ثبت آنی شرکت خارجی
مدیرکل دفتر اشتغال و سرمایهگذاری استانداری خراسان
رضوی نیز در این نشس��ت با تاکید بر ارتباطات انس��انی بین
مردم ایران و افغانستان و حفظ ارتباطات تجاری با این کشور
گفت :تالش خراس��ان رضوی براس��اس سیاس��تهای ملی
تس��هیل فرآیندها برای جذب س��رمایهگذاران افغانستانی در
استان است.
مهدی تقوایی با اش��اره به تاکی��د رئیسجمهوری ،مبنیبر
توس��عه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزود :استاندار
در هفتههای اخیر چند بار به افغانس��تان سفر کرده است تا
بس��ترهای حفظ ارتباطات تجاری با آن کش��ور فراهم شود،
ضم��ن اینکه خراس��ان رضوی ب��رای جذب س��رمایهگذاران
افغانستانی حمایتهای الزم را در نظر گرفته است .وی ادامه
داد :مشوقهایی برای سرمایهگذاران خارجی در ایران ایجاد و
تالش فراوانی شده تا بتوان فرآیند ثبت شرکتهای خارجی
را در کمترین زمان ممکن در خراسان رضوی انجام داد.
ب��ه گفته وی ،از طری��ق پنجره واحد فیزیکی کس��بوکار
مستقر در ساختمان ساپکو مشهد که نمایندگان سازمانهای
مجوزدهنده در آن مستقر هستند در کمتر از  ۱۰دقیقه یک
شرکت خارجی در استان به ثبت میرسد.
او گف��ت :با پیگیریهای اس��تان ،س��قف س��رمایهگذاری
ی��ا س��پردهگذاری بلندمدت  ۲۵۰ه��زار دالری ب��ه منظور
صدور مجوز اقامت پنجس��اله ب��رای خارجیها به  ۱۵۰هزار
دالر کاه��ش مییاب��د .تقوایی ،تس��هیل فرآینده��ا در ثبت

دفتر صادراتی توس��ط س��رمایهگذاران افغانس��تانی ،تسهیل
ت��ردد کامیونه��ای صادراتی و ترانزیتی در م��رز دوغارون و
فرآینده��ای مربوط به کس��بوکار در خراس��ان رضوی را از
بسترهایی برشمرد که برای جذب سرمایهگذاران خارجی در
استان مهیا شده است.
در این نشست ،مدیرعامل شرکت مدیریت صادرات «کیان
گس��تر» با پخش کلیپی ظرفیتهای اقتص��ادی و اجتماعی
افغانس��تان را معرفی کرد و با اشاره به چالشهای موجود در
توس��عه همکاری این دو کشور خواستار رفع موانع و تسهیل
در فرآیند همکاری دو کشور شد.
س��پس رئیس اتاق صنع��ت و معدن والیت هرات و رئیس
اتاق پیشهوران و اصناف آن والیت با معرفی هیات اعزامی از
افغانس��تان با اشاره به توانمندیهای ایجادشده در آن کشور
توجه ویژه به فرصتهای س��رمایهگذاری مش��ترک و توسعه
کارآفرینی در افغانستان را درخواست کردند.
در ادامه این نشست هم مهمانان و تاجران و سرمایهگذاران
افغانس��تان ضمن معرفی خود رش��ته صنعت��ی مورد توجه و
عالقه خود را تش��ریح کردند و در پایان از نمایش��گاه دائمی
توانمندیهای صنایع کوچ��ک بازدید و با مدیران واحدهای
صنعت��ی عالقهمند به همکاری و س��رمایهگذاری مش��ترک
گفتوگو و مذاکره کردند.

