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صفحه 2

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: در شرایط موجود که اقتصاد کشور 
بدنه  است،  دچار  متعددی  دشواری های  به 
تصمیم ساز دولت نباید گرفتار خوش بینی های 
آینده  سال  بودجه  مورد  در  غیرواقع بینانه 
دقت  با  باید  مذکور  الیحه   و  شود   )1401(
نقایص اش  و  ضعف ها  تا  شده  شناسی  آسیب 

شناسایی و اصالح آن ها مطالبه شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ »غالمحسین 
هیات  جلسه  ششمین  و  سی  در  که  شافعی« 
تاکید  گفت،  می  مشهد سخن  اتاق  نمایندگان 
کرد: افزایش 126درصدی مالیات بر اشخاص 
حقوقی )شرکت ها و بنگاه های اقتصادی( ،یک 
تناقض در هدف گذاری دولت برای حمایت از 

تولید و رشد اقتصادی به شمار می آید.
وی متذکر شد: در الیحه بودجه 1401، درآمدهای 
اما  دارد  درصدی   62 افزایشی  دولت  مالیاتی 
این نگرانی هم شکل  افزایش،  این  به موازات 
می گیرد که بدون اصالح و تامین زیرساخت های 

الزم، تصمیم مذکور به افزایش فشار رکودی بر 
بخش های شفاف و مولد منجر شود.

شافعی ادامه داد: تغییر نرخ ارِز مبنای ورودی 
گمرک و احتساب آن با بهای دالری نیز می تواند 
قیمت کاالی ورودی به کشور را افزایش دهد و 
به ویژه برای مواد اولیه بخش تولید، به رشد 

بهای تمام شده کاال منجر شود.
او اشاره ای هم به درآمدها و اولویت های دیگر 
دولت  کرد:  عنوان  و  داشت  بودجه  در  دولت 
برنامه ریزی خود را با فرض فروش 1.5 میلیون 
 60 بشکه  هر  قیمت  با  نفت  صادرات  بشکه 
دالر و نرخ تسعیر 23 هزار تومانی در بودجه 
سال آینده تعریف نموده است. رشد قابل تامل 
میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در الیحه 
سال  در  درآمد  این  به  دولت  اتکای  و  بودجه 
آینده، با ابهاماتی همراه است. در سمت و سوی 
دیگر شاهد آن هستیم که توجه دولت به بحث 
خصوصی سازی نیز با تقلیل سهم آن در بودجه 

سال 1401، کمتر شده است.
نسبت  ایران  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 

به رشد چند برابری قیمت برق و گاز نیز ابراز 
نگرانی کرد و گفت: واقعی شدن بهای انرژی 
بخش  تاکید  مورد  ضرورت،  یک  عنوان  به 
خصوصی هم قرار دارد؛ اما این اقدام باید در 
جهش  و  بگیرد  انجام  پلکانی  افزایش  قالب 
یکباره قیمت ها در بخش انرژی می تواند اثراتی 
منفی برای بخش تولید و چالش تورم در بازار 

را منجر شود. 
بودجه  قوت  نقاط  از  یکی  حال،  عین  در  او 
اختیارات  رشد  و  آن  استانی  تفویض های  را 
استانداران در این حوزه دانست و گفت: گویا 
مازاد  امالک  فروش  در صورت  تا  است  مقرر 
دولت در استان ها، هزینه های آن به خود استان 

تعلق پیدا کند. 
رضوی  خراسان  استان  پنجمی  جایگاه  البته 
مطلوب  کشور،  در  عمومی  منابع  لحاظ  به 

ظرفیت های این خطه نیست و این استان ...

»غالمحسین شافعی« در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی:

بدنه تصمیم ساز دولت، گرفتار خوش بینی های غیرواقع بینانه در مورد بودجه 
سال آینده نشود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

https://www.mccima.com/?id=75068
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رئیس و نایب رئیس اتاق ایران به همراه روسای 
امور  وزارت  در  حضور  با  مشترک  اتاق های 
خارجه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر و سفرای 
کشورهای منطقه دیدار کردند. در این نشست 
آن  با  هماهنگ  و  اقتصادی  دیپلماسی  تقویت 
تجاری  زیرساخت های  و  تجهیزات  گسترش 

کشور مورد تاکید قرار گرفت.
عمق بخشیدن به روابط سیاسی ایران با سایر 
کشورها از طریق مناسبات اقتصادی و تجاری 
محور سخنان رئیس اتاق ایران در این نشست 
بود. غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن 
وزارت خانه  این  رویکرد  از  امیدواری  اظهار 
اقتصادی  موضوعات  به  توجه  لزوم  به  نسبت 
بخش  فعاالن  با  نشست  دومین  برگزاری  و 
سیاست  و  اقتصاد  کرد:   تصریح  خصوصی 
رابطه دو سویه ای با یکدیگر دارند و در کنار 
هم زمینه رشد را فراهم می کنند. در این راستا 
توسعه اقتصادی منجر به پایداری و عمیق شدن 
مناسبات سیاسی ایران با سایر کشورها می شود 

و برعکس.
او با نگاهی به تجربه جهانی و آنچه در کشورهای 
این  همه  در  گفت:  دارد،  وجود  توسعه یافته 
کشورها، سیاست به اقتصاد کمک می کند و با 
رعایت این اصل می توان شرایط متفاوتی را بر 
کشور حاکم کرد. به ویژه در وضعیت کنونی 
روابط  توسعه  اقتصاد  تقویت  برای  که  کشور 

خارجی اهمیت بسیاری دارد.
توان  و  ظرفیت  نقش،  ایران  اتاق  رئیس 
سفارت خانه های ایران را در این شرایط بسیار 
پررنگ توصیف کرد و افزود: عالوه بر اینکه 
توسعه سطح روابط کشور با همسایگان بسیار 
نیز ضرورت  نکته  این  به  توجه  دارد،  اهمیت 
تبادالت  حجم  شدن  برابر  دو  تنها  که  دارد 
چون  نیست  هدف  همسایگان  و  ایران  بین 

االن هم شاهد صف کشیدن کامیون ها  همین 
و توقف چند روزه آنها در مرزها هستیم. چون 
در  مناسبی  گمرکی  و  مرزی  زیرساخت های 

اختیار نداریم.
تجاری،  زیرساخت های  تقویت  شافعی 
سایر  و  گمرکی  امکانات  مرزی،  تجهیزات 
توسعه سطح  با  هم زمان  را  مرتبط  بخش های 
روابط تجاری و سیاسی بین ایران و کشورهای 
شرایط  در  افزود:  و  خواند  ضروری  را  مقصد 
اول  هستیم  مواجه  مهم  موضوع  سه  با  کنونی 
عضویت در سازمان همکاری شانگهای، دیگری 
اوراسیا و در نهایت تحوالتی که در افغانستان 

شاهد هستیم.
در  عضویت  به  نسبت  او  اظهارات  اساس  بر 
سازمان همکاری شانگهای نگرانی و دغدغه ای 
وجود دارد که ناشی از عضویت کلیه اعضای این 
سازمان در سازمان جهانی تجارت و پذیرفتن 
ایران  به جز  البته  اعضا  کلیه  از سوی   FATF
ایران  که  برسد  نظر  به  طور  این  شاید  است. 
نتواند از ظرفیت ایجاد شده به بهترین شکل، 

استفاده کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه 
به فقر اطالعاتی بخش خصوصی درباره قوانین 

استانداردی  گمرکی،  سرمایه گذاری،  تجاری، 
تاکید کرد:  و  اشاره  و غیره کشورهای مقصد 
برای رفع این ضعف، سفارت خانه ها نقش مهمی 
دارند، آنها می توانند این اطالعات را در اختیار 
اتاق ایران قرار دهند تا با ترجمه و توزیع آنها 
بین فعاالن اقتصادی زمینه را برای تقویت سطح 

همکاری ها مهیا کنیم. 
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  او 
دفتر  تاسیس 5  برای  ایران  اتاق  برنامه ریزی 
اولویت های  جزو  که  دنیا  نقطه   5 در  تجاری 
و  اشاره  می شوند  محسوب  کشور  تجاری 
تصریح کرد: تا کنون دو دفتر را نهایی کرده ایم 
که در حال نهایی شدن هستند. درباره سه دفتر 
دیگر هم الزم است با همکاری هم بر اساس 

شناسایی اولویت ها در منطقه عمل کنیم.
ترانزیت  وضعیت  از  نگرانی  ابراز  با  شافعی 
گفت:  راستا  این  در  رقبا  تالش  و  کشور 
کشورهای رقیب در تالش هستند تا جای ایران 
را از نظر مسیرهای ترانزیتی بگیرند و اگر برای 
بهبود وضعیت حمل ونقل کشور، رفع مشکالت 

جاده ای و سرعت پایین ناوگان ریلی خود ...

غالمحسین شافعی در نشست با وزیر امور خارجه:

تقویت دیپلماسی اقتصادی و زیرساخت های تجاری را هم زمان دنبال کنیم

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

https://www.mccima.com/?id=75058
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رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان 
استان  عنوان  به  گفت:خراسان رضوی  رضوی 
همچون  کشورهایی  با  هم مسیر  و  هم مرز 
پاکستان و افغانستان، می تواند نقش پررنگی در 
تجارت با کشورهای مذکور خصوصا با پاکستان 

داشته باشد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  روشنک  محمدحسین 
و  پاکستان  تجارت  وضعیت  خصوص  در 
به  کرد: خراسان رضوی  اظهار  خراسان رضوی 
عنوان استان هم مرز و هم مسیر با کشورهایی 
نقش  افغانستان، می تواند  و  پاکستان  همچون 
مذکور  کشورهای  با  تجارت  در  پررنگی 
خصوصا با پاکستان داشته باشد. درحال حاضر 
به  پاکستان،  با  رضوی  خراسان  تجاری  نقش 
اندازه کافی رونق  ندارد در حالی که ظرفیت های 
تجاری استان برای تعامل تجاری با این کشور 

بسیار باال است.
ایران  و  پاکستان  تجاری  ظرفیت  افزود:  وی 
بیشتر از تعامالت تجاری کنونی این دو کشور 
ظرفیت ها  این  تمام  از  متاسفانه  اما  است، 
عالقه  به  توجه  با  البته  نمی شود.  بهره برداری 
به خراسان  پاکستان نسبت  فراوانی که مردم 
رضوی و مشهد دارند ظرفیت اقتصادی خراسان 
تمام  از  پاکستان،  با  تجاری  روابط  در  رضوی 

کشور بیشتر است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 

اظهار  با   و کشاورزی خراسان رضوی  معادن 
امیدواری به بهبود روابط تجاری میان دو کشور 
و  تجارت  متولیان حوزه  امیدواریم  کرد:  بیان 
در  را  برنامه هایی  مربوطه،  دستگاه های  سایر 
جهت توسعه روابط تجاری خراسان رضوی و 
فراوان  تجاری  ظرفیت  از  استفاده  و  پاکستان 
شاهد  تا  کرده  اجرا  و  تنظیم  طرف،  دو  میان 

افزایش مبادالت تجاری میان دو کشور باشیم.
روشنک همچنین درباره تاثیرگذاری مذاکرات 
پاکستان  و  ایران  روابط  بر  تحریم ها  و  وین 
و  برجام  توافق  وین،  مذاکرات  کرد:  تصریح 
اصلی  کلید  ایران  علیه  دنیا  تحریم های  رفع 
گشایش مشکل های اقتصادی کشور است که 
مسئله تجارت در راس این موضوع قرار دارد. 

تمام مشکل هایی که در حوزه اقتصاد و روابط 
دلیل همین  به  دارد  ایران وجود  در  بین الملل 
تحریم های ظالمانه ای است که علیه کشور ما 

وجود دارد.
وین  مذاکرات  در  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
گشایشی صورت بگیرد و به سمت توافق پیش 
برویم، مسلما در تجارت با بسیاری از کشورها از 
جمله با پاکستان شاهد رونق و تحوالت مطلوبی 
خواهیم بود. متاسفانه بازرگانان ایرانی در دنیا 
به  هدف تحریم قرار گرفته اند و کمتر کسی 
تجارت با بازرگانان ایرانی تعامل تجاری برقرار 

می کنند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: بنا 
رئیس جمهور،  و  مقام معظم رهبری  گفته  به 
و  تالش  با  تحریم ها  وجود  با  را  کشور  باید 
مردم  و  کنیم  مدیریت  و  اداره  برنامه ریزی 
هرنحو،  به  اما  کنند.  پیشه  تحمل  و  صبر  نیز 
تاثیرگذاری تحریم ها و مذاکرات وین به هیچ 

وجه قابل کتمان نیست...

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:

نقش پر رنگ خراسان رضوی در تجارت با پاکستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

https://www.mccima.com/?id=75052
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نایب رییس اتاق بازرگانی مشهد اظهار داشت: 
کرزای،  آقای  و  غنی  اشرف  آقای  زمان  در 
این  بخش های  همه  در  آمریکایی ها  حضور 
حضور  مانع  هم  آنها  و  بود  پررنگ  کشور 
اقتصادی ایران در افغانستان بودند. اما االن اگر 
مخالفتی وجود داشته باشد قطعا به اندازه زمان 

گذشته نیست.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  سیادت  محمود 
اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت تجارت 
با افغانستان اظهار کرد: روال رفت و آمد کاالها 
و تجار به افغانستان عادی است منتها حجم کاال 
مربوط  عمدتا  ان  دلیل  که  کرده  پیدا  کاهش 
کاهش  و  کشور  این  اقتصادی  بد  وضعیت  به 
شدید قدرت خرید مردم است. این دو عامل 
باعث شده که کاالهای صادراتی و حتی کاالهای 
ترانزیتی که از طریق ایران به افغانستان می رفتند 
کاهش داشته باشد. این کاهش تا میان مدت و تا 
برگشت شرایط اقتصادی افغانستان به قبل و یا 

بهبود آن، ادامه پیدا خواهد کرد.
افغانستان  امور  در  ایران  اتاق  رئیس  مشاور 
افزود: قدرت خرید مردم در افغانستان کاهش 
پیدا کرده است به این دلیل که بخشی از پول های 

و  شده  بلوکه  غربی  بانک های  در  افغانستان 
و  سرمایه داران  از  زیادی  تعداد  خروج  شاهد 
در  بودیم. خارجی هایی  این کشور  از  سرمایه 
این  اقتصادی  سیستم  به  که  بودند  افغانستان 
از  هم  آنها  که  می کردند  تزریق  پول  کشور 
عوامل  این  مجموع  شده اند.  خارج  افغانستان 
باعث شده که ارزش پول این کشور از هر دالر 
70 افغانی به هر دالر 100 افغانی کاهش یابد. 
از طرف دیگر بیش از 1 میلیون کارمند امنیتی 
و نظامی بیکار و حقوق آنها قطع شده است که با 
احتساب خانواده ها، حدود 5 تا 6 میلیون نفر به 
نیازمندان اضافه شده که  قدرت خرید خود را از 
دست داده اند. بنابراین خرید کاالهای ضروری 
و در نتیجه واردات افغانستان هم کاهش پیدا 

کرده است.

ایران  که  آنجا  از  کرد:  تصریح  سیادت 
صادرکننده اول کاال به افغانستان بوده، بیشترین 
تاثیر را می گیرد.  با وضعیتی که پیش می رود و 
برخی کشورها طالبان را به رسمیت می شناسند، 
رفتار طالبان به گونه ای باشد که مردم احساس 
آرامش و امنیت بیشتری کنند. در میان مدت 

برگردد که  به حالت عادی  امیدواریم شرایط 
در این صورت نیاز بیشتر به خرید و واردات 
کاال خواهند داشت و طبیعتا صادرات ایران هم 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به حضور طالبان در صحنه سیاسی 
این کشور همسایه عنوان کرد: با حضور طالبان 
است،  داده  رخ  افغانستان  در  انقالبی  انگار 
جایگزین  دیگری  گروه  و  رفته اند  گروه  یک 
شده اند، طبیعتا زمان می برد که گروه تازه به 
امور مسلط شوند. به این دلیل که در زمان آقای 
اشرف غنی و آقای کرزای، حضور آمریکایی ها 
در همه بخش های این کشور پررنگ بود و آنها 
افغانستان  در  ایران  اقتصادی  مانع حضور  هم 
افغانستان  این حال بخش خصوصی  با  بودند. 
تمایل داشتند که با ایران کار کنند و به همین 
دلیل توان مقابله آمریکایی ها کمتر می شد ولی 
با  در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی 
مخالفت  بزرگ  پروژه های  در  ایران  حضور 
می کردند. االن اگر مخالفتی وجود داشته باشد 
قطعا به اندازه زمان گذشته نیست. به نظر من 
و  آمریکایی ها  از  کمتر  طالبان  حوزه  این  در 

دولت های وابسته به آن ممانعت می کنند.
کرد:  بیان  مشهد  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
به  افغانستان  اقتصادی  وضعیت  اگر  بنابراین 
سمتی برود که فعالیت ها بازگردند، فضا امن تر و 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی احساس امنیت 
بیشتری کنند، ایران می تواند نقش آفرین باشد. 
نمایندگان  بین  توافقات  هم  ماه  چند  این  در 
خوبی  توافقات  عمدتا  که  شد  طالبان  و  ایران 
عناد  و  مخالفت  که  می دهد  نشان  است،  بوده 
افغانستان  در  ایران  اقتصادی  حضور  با  جدی 

وجود ندارد...

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد:

کاهش ترانزیت کاال به افغانستان
 ورود بازیگران جدید به بازار کابل

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد 
گفت: هر چند در سال های گذشته میزان تولید 
زعفران زیاد و حتی مازاد از میزان مصرف بود 
اما امسال به دلیل کاهش تولید زعفران  قیمت 
این محصول  بین 200 تا 300 درصد افزایش 

داشته است.
علی شریعتی مقدم در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه زعفران میراث تمدن کشاورزی ایران 
محصول  این  تولید  سابقه   کرد:  اظهار  است، 
در  برمی گردد،  هخامنشی  دوره  به  ایران  در 
دربار  در  زعفران  کیلو  یک  روزی  دوره  آن 

هخامنشی مصرف می کردند.
وی خشکسالی را مهمترین چالش حال حاضر 
بخش کشاورزی دانست و افزود: اگرچه تولید 
زعفران نیاز به آب فراوان ندارد، اما تولید آن 
در سال جاری بسیار کاهش یافته است و این 
موجب شده تا قیمت آن نسبت به سال گذشته 

جهش دو تا سه برابری را تجربه کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان 
به  گذشته  سال های  در  کرد:  تصریح  رضوی 
دلیل افزایش هزینه های تولید، کشت زعفران 
مقداری کاهش یافت. اما در سال جاری افزایش 
هزینه ها، ثابت بودن نسبی قیمت ها و شرایط 
مجددا  مزارع  از  بخشی  تا  موجب شد  اقلیمی 
زیر کشت زعفران نروند و شاهد کاهش جدی 

میزان تولید زعفران باشیم.
شریعتی مقدم بیان کرد: هر چند در سال های 
گذشته میزان تولید زعفران زیاد و حتی مازاد 
از میزان مصرف بود، اما امسال به دلیل کاهش 
تولیدزعفران  قیمت این محصول  بین 200 تا 
300 درصد افزایش داشته است . همچنین در 
کیلویی ۸5  از  قیمت گل زعفران  سال جاری 
هزار تومان در سال های قبل به کیلویی 200 تا 
300 هزار تومان در امسال افزایش یافته است.

گل  کیلوگرم   100 هر  از  اینکه  بیان  با  وی 
زعفران فقط یک کیلوگرم زعفران استحصال 
مراحل  در  هم  مقدار  همان  گفت:  می شود، 
جداسازی، خشک کردن و توزیع هزینه هایی 
شده  تمام  بهای  دلیل  همین  به  بردارد  در  را 
زعفران افزایش یافته و برای فراوری کنندگان 
امسال این محصول مقرون به صرفه نبوده است.

شریعتی مقدم ادامه داد: اگرچه هنوز قیمت های 
زعفران نهایی نشده ولی اکنون هر گرم زعفران 
تا 34 هزار تومان خرید و فروش  حدود 2۸ 
افزایش  به سال های گذشته  می شود و نسبت 

قیمت قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه ایران تولیدکننده اصلی محصول 
ارزشمندی مانند زعفران در دنیا است، تصریح 
کرد: وقتی زعفران از ایران به تمام نقاط دنیا راه  
یافته بدون شک باید جایگاه باالتری نسبت به 
جایگاه امروز در دنیا داشته و منافع اقتصادی 
و  تولیدکنندگان  برای  گسترده تری  بسیار 
به  صنعتی  واحدهای  آن،  دست اندرکاران 

خصوص در راستای منافع ملی داشته باشد.
زعفران  نمونه  صادرکننده  و  تولید  این 
تاکنون  اینکه  رغم  به  کرد:  اظهار  ایران 
در  ارزنده ای  فعالیت های  و  سرمایه گذاری ها 

شده  انجام  زعفران  فراوری  و  تولید  زمینه 
است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب 

و جایگاه واقعی فاصله بسیاری داریم.
وی گفت: هرچند طی سال های مختلف ۸5 تا 
شده  تولید  ایران  در  دنیا  زعفران  درصد   ۹5
است، اما با توجه به اینکه بیش از 30 کشور 
جهان در حال حاضر تولید را به صورت بهینه 
آغاز نموده  و از سویی خشکسالی تاثیر منفی در 
سال های اخیر بر تولید زعفران داشته بنابراین 

سهم زعفران ایران رو به کاهش است.
شریعتی مقدم تأکید کرد: با شرایط موجود باید 
نسبت به اصالح امور در زمینه بازاریابی، توسعه 
بازار با ارزش افزوده باال و تولید بهداشتی، کیفی 

و با راندمان باال مورد توجه قرار گیرد.
خواص  زعفران  اینکه  رغم  به  کرد:  بیان  وی 
دارویی و ارزش های غذایی بسیاری دارد، اما در 
میان مصرف کنندگان ناشناخته مانده که اگر به 
درستی معرفی شود مصرف آن افزایش یافته و 
بازار این محصول از نظر اقتصادی، کمی و کیفی 

گسترده تر می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان...

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد خبر داد:

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت زعفران طی سال جاری

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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اتاق مشهد گفت: کارگروه امور مالیات،  دبیر 
کارگروه ستاد  ذیل  اجتماعی  تامین  و  گمرک 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی 
برگزار  مشهد  بازرگانی  اتاق  هدایت  با  که 
آبان  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از  می شود؛ 
داده  قرار  رسیدگی  مورد  را  ماه، 173پرونده 
حدود  تحقق  و  1۸5مصوبه  آن  ماحصل  که 

100درصدی این مصوبات بوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛»علی کبیر« 
در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح اقدامات این 
ساختار پرداخت و توضیح داد: این کارگروه، 
یکی از پنج گروه تخصصی ذیل ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید این استان می باشد که به نیابت 
از ساختار مذکور، چالش ها و مشکالت فعاالن 
اقتصادی در حوزه های مالیاتی، مباحث مرتبط 
با تامین اجتماعی، موضوعات حوزه تجارت و 
گمرکی را در جلسات هفتگی خود مورد بررسی 

و رسیدگی قرار می دهد.
وی مسئولیت هدایت و راهبری این کارگروه را 
طبق تفویض انجام شده از سوی ستاد تسهیل، بر 
ذمه اتاق بازرگانی دانست و عنوان کرد: در این 
کارگروه که با حضور نمایندگان دستگاه های 
دولتی مرتبط برگزار می شود، در محورهایی 
که ذکر شد، مشکالت فعاالن بخش خصوصی 
و بنگاه های اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته 
می شود و به استناد ظرفیت های قانونی موجود، 

مصوباتی صادر می گردد.
به گفته »کبیر«، چنانچه مصوبه ای از این کارگروه 
نگیرد،  قرار  دولتی  متولی  نهاد  موافقت  مورد 
تسهیل  ستاد  به  بیشتر  بررسی  برای  پرونده 
استان ارجاع می گردد و در آن مرجع نیز، اتاق 
از  نماینده بخش خصوصی،  مقام  بازرگانی در 

مصوبات مذکور دفاع خواهد کرد.

دبیر اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: در سال 
کارگروه  این  مصوبات  100درصد  گذشته 
نیز  سال  اول  ماهه  شش  در  و  شده  عملیاتی 
ما  تالش  مجموع  در  شد.  تکرار  موفقیت  این 
این است که خللی در روند فعالیت واحدهای 
تولیدی و اقتصادی رخ ندهد و اگر یک بنگاه 
اقتصادی حتی با بحران و تعطیلی مواجه شد، 
به  بتواند  کارگروه  این  مصوبه  یک  چنانچه 
گشایش دوباره آن کمک کند، ما آن را پیگیری 

خواهیم کرد.
انجام شده  پیگیری های  از  نمونه  به یک  وی 
شد:  یادآور  و  داشت  اشاره  کارگروه  این  در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور 
مالیاتی کشور می تواند برای مودیانی که قادر 
از اصل و  اعم  مالیاتی خود  به پرداخت بدهی 
جریمه به طور یک جا  نیستند، )از تاریخ ابالغ 
برای 36ماه  را  مربوطه  بدهی  قطعی(  مالیات 
تقسیط کنند. اما با ابالغ طرح احیای واحدهای 
صنعتی و تولیدی از سوی دولت، امتیازی را به 
نفع بخش خصوصی ایجاد شد و فرصت مذکور 
به 60ماه ارتقا یافت. به همین استناد نیز تالش 

این طرح  مشمول  که  هایی  پرونده  تا  کردیم 
قرار می گیرند، در این کارگروه بررسی شده و 
ما متناسب با شرایطشان از ظرفیت مذکور بهره 

بگیرند.
این  آمار عملکرد  به  بار دیگر  پایان  در  کبیر 
کارگروه نقبی زد و عنوان کرد: در 26جلسه 
و  کردیم  برگزار  امسال  آبان  پایان  تا  که  ای 
از مجموع 1۸5مصوبه ای که در آن ها حاصل 
آمده، 11۹مورد مربوط به حوزه مالیاتی بوده 
و  5۸مصوبه  با  اجتماعی  تامین  حوزه  است. 
بخش گمرکی با ۸مصوبه در رتبه های بعدی 
به  که  هایی  پرونده  عمده  عمال  داشتند.  قرار 
از  بیش  شود)یعنی  می  ارجاع  کارگروه  این 

64درصد(، مربوط به مباحث مالیاتی هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری استانداری، 
سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی 
و دیگر نهادهای متولی در ساختار این کارگروه، 
گره های بیشتری از مشکالت بخش تولید و 

اقتصاد استانمان گشوده شود.

دبیر اتاق مشهد خبر داد:

تحقق 1۰۰درصدی مصوبات کارگروه امور مالیات، گمرک و
 تامین اجتماعی ستاد تسهیل خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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مجمع عمومی عادی و فوق العاده موسسه خیریه 
جامعه یاوری خراسان وابسته به اتاق بازرگانی 
رئیس  شافعی«،  »غالمحسین  حضور  با  مشهد، 
اتاق  محل  در  ایران  خصوصی  بخش  پارلمان 

مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ شافعی در 
این  شکل گیری  ایده  به  اشاره  با  نشست  این 
ساختار خیرانه که در گذر سالیان با مشارکت 
جمع بزرگی از فعاالن اقتصادی و نیک اندیشان 
رشد و تعالی یافته است، گفت: جامعه یاوری 
خراسان، زاییده یک ایده در حاشیه همایشی 
بود که به بهانه محرومیت های جنوب خراسان 
و سیستان و بلوچستان برگزار شده بود. مرحوم 
مجتبی کاشانی، همراه من و دوستان دیگری 
همچون نیکول فریدنی و همایون حاجی خانی 
و چهره شاخص هنری » عثمان محمدپرست«، 
این مجموعه را گذاشتیم. دغدغه  بنای  سنگ 

ما تعالی دانش و آگاهی در محیط های محروم 
بود و همان بهانه ای شد تا کارمان را با ساخت 
بعدها  بزنیم.  کلید  مراکز آموزشی  و  مدارس 
جامعه  در  اشتغال  توسعه  هدف  با  تالش  این 
روستایی، به سمت ایجاد هنرستان ها سوق پیدا 

کرد.
او از بزرگانی یاد کرد که با نیات خیرانه شان 
در گذر این سال ها به موج یاوری پیوستند و 
بنای ایجاد مراکز آموزشی، فنی، بهداشتی و... 
یاوری  جامعه  داد:  ادامه  و  آوردند  فراهم  را 
توانست در کمتر از 4دهه، اتفاقات ماندگار و 

میراث ارزشمندی را رقم بزند.
شافعی از استعدادهایی گفت که در گذر این 
سال ها به چشم دیده و سایه سنگین فقر، نهال 
توانمندی های آن ها را خشکانده بوده و توضیح 
داد: اجرای 54۸ طرح در بخش های مختلف 
آموزشی و خدماتی در نقاط مختلف کشور و در 
ادامه حمایت از جمع بزرگی از دانش آموزان 

محروم نخبه و تقبل هزینه تحصیل آن ها، در 
در  است.  بوده  یاوری  جامعه  تالش های  زمره 
و  داخل  ایرانیان  از  بزرگی  جمع  سال ها  این 
خارج کشور و فعاالن اقتصادی، از مسیر جامعه 

یاوری، نیات خیرانه خود را به ثمر رسانده اند.
فعاالن  جدید  نسل  باید  اینکه  بر  تاکید  با  او 
اقتصادی را با این جنس فعالیت های خیرانه و 
مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی آشنا کنیم، 
یادآور شد: برای حفظ بقای جامعه یاوری، این 
مجموعه در سال های گذشته در پیوند با اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
و  حمایتی  فعالیت های  و  گرفته  قرار  رضوی 
و  اقتصادی  فعاالن  مشارکت  با  آن،  خیرانه 
این  صنعتگران نیک اندیش دنبال شده است. 
اقدامات  عرصه  در  فعاالنه  همچنان  ساختار 

حمایتی و احیای فرهنگ مسئولیت اجتماعی ...

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

ضرورت تشویق نسل جدید فعاالن اقتصادی برای توجه به موضوع
 مسئولیت های اجتماعی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
توسعه  منابع صندوق  به  بودجه ای  نگاه  ایران 
ملی را عامل محقق شدن اهداف برنامه ریزی 

شده در حوزه اقتصاد و صادرات برشمرد.
ملی  سالروز  رویداد  در  شافعی  غالمحسین 
تهران  بین المللی  نمایشگاه  محل  در  صادرات 
که با حضور معاونان اقتصادی و علمی و فناوری 
رئیس جمهور و وزیر صنعت همچنین با حضور 
صندوق  افزود:  شد  برگزار  صادرکنندگان 
نگاه  به وجود آمده که  این  برای  ملی  توسعه 
بودجه ای به آن صورت نگیرد؛ اما تاکنون مفاد 

اساسنامه ای این صندوق رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه صادرات در استفاده از منابع 
بوده  بخش  مظلوم ترین  ملی  توسعه  صندوق 
است، اضافه کرد: از سال ۹0 تا ۹۹ معادل 26 
میلیارد دالر از منابع صندوق استفاده شده که 
سهم بخش خصوصی تنها 10 میلیارد دالر بوده 
است؛ ضمن اینکه در برخی سال ها نیز متقاضی 
بخش خصوصی برای استفاده از منابع آن نبوده؛ 
زیرا باید بر اساس اساسنامه صندوق، 10 درصد 
از ریسک صندوق از سوی صادرکننده پذیرفته 

شود اما این اتفاق نیفتاده است.

به گفته رئیس اتاق ایران، صندوق توسعه ملی 
به  بودجه ای  نگاه  که  آمده  به وجود  این  برای 
درآمدهای نفتی صورت نگیرد؛ اما تاکنون بر 

اساس مفاد اساسنامه ای آن عمل نشده است.
آفرینی  نقش  وجود  با  کرد:  اظهار  شافعی 
اقتصاد جهان،  در  ها  بنیان  دانش  شرکت های 
در  ایرانی  بنیان  دانش  شرکت های  سهم 

صادرات فقط یک درصد است.
رئیس اتاق ایران گفت: صادرکنندگان نمونه سه 
سال اخیر وضع متفاوتی در مقایسه با گذشته 
دارند و صادرات با مشقت، مرارت و با نامهربانی 
و بعضاً با برخورد اهانت آمیز مواجه بوده است.

سال  از  قبل  سال   30 در  داد:  ادامه  شافعی 
1۹۹0 تا 2020 اگر رقم صادرات را مقایسه 
کنیم، ایران در صادرات رشد نداشته؛ این در 
ترکیه  صادرات  دوره،  این  در  که  است  حالی 
هفت برابر و در مالزی سه برابر افزایش داشته 
و درعین حال، بیشتر از نیمی از صادرات کشور 
 50 از  عمده ای  بخش  و  بوده  نفت  صادرات 

درصد باقیمانده نیز خام فروشی بوده است.
مناسب  رشد  از  صادرات  اگر  وی،  گفته  به 
برخوردار نباشد و ارزآوری نکند، آینده اقتصاد 

ایران با چالش مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود به 
مشکالت حوزه صادرات پرداخت و اظهار کرد: 
آزار  باعث  روزها  این  نیز  حمل ونقل  موضوع 
سال های  در  اینکه  ضمن  شده  صادرکنندگان 
قبل برخی غل و زنجیرهایی که به پای صادرات 
بسته شد نتیجه ای جز خانه نشینی صادرکنندگان 

و ورود صادرکنندگان بی شناسنامه نداشت.
وی ادامه داد: اشتباه دولت ها در گذشته برای 
افزایش  به جای  که  بود  این  ارزی  تعهد  رفع 
عرضه ارز در اقتصاد به سمت کنترل نرخ ارز 
رفتند و مشکل در همکاری سازمان های مرتبط 
با صادرات هم این است که دستگاه های دولتی 

در حوزه صادرات با هم هماهنگ نیستند.
شافعی گفت: اتاق ایران درخواست دارد وزارت 
اصلی  متولی  تجارت  توسعه  سازمان  و  صمت 
صادرات باشند و دولت حکم کند سایر دستگاه ها 

خود را با وزارت صمت هماهنگ کنند.
وی افزود: مشارکت اتاق باید در تصمیم گیری ها 

ضمن  شونده؛  بازی  نه  باشد  بازیگر  به عنوان 
صادرات  عالی  شورای  جلسات  باید  که  اینکه 
منظم برگزار شود تا حاصل جلسات آن به نفع 

توسعه صادرات غیرنفتی باشد....

غالمحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات

صادرات ایران در ۳۰ سال گذشته رشد نداشته است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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 رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان 
ارگانیک  محصوالت  توسعه  گفت:  رضوی 
بخش  آینده  حفاظتی،  کشت های  اجرای  و 
کشاورزی را حفاظت خواهد کرد و توامان بازار 
ایران،  برای  را  بخش  این  محصوالت  جهانی 

تقویت می کند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضوی؛  خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
»علی شریعتی مقدم« در تازه ترین جلسه این 
های  محموله  برگشت  موضوع  به  کمیسیون 
سموم  مانده  باقی  دلیل  به  کشاورزی  بخش 
محصوالت،  کیفیت  شد:  متذکر  و  کرد  اشاره 
بازار  حفظ  که  است  مهمی  موضوعات  آن  از 
کشاورزی  صادرات  بخش  اعتبار  و  جهانی 
ایران را تضمین می کند و بروز مسائلی از این 
دست باید به عنوان یک دغدغه جدی، مطرح 
چاره جویی  آن  برای  و  شود  آسیب شناسی  و 

صورت بگیرد.
او در باب دالیل بروز چنین شرایطی، به ذکر 

بعضی مشکالت پرداخت و عنوان کرد: انجمن 
حوزه  در  که  نهادی  مردم  های  سازمان  و  ها 
سنوات  طی  کنند،  می  فعالیت  سموم  تامین 
کردند  می  مطرح  را  موضوع  این  بارها  اخیر 
که تخصیص ارز به آن ها اغلب به موقع انجام 
نمی گیرد؛ لذا سموم تقلبی در بازار بیشتر شده 
کرونا  پاندمی  دلیل  به  دیگر  سوی  از  است. 
بسیاری از بازارهای پیشرفته، حد مجاز سموم را 
در بعضی محصوالت کشاورزی کاهش داده اند 

و حساسیت در این حوزه ها بیشتر شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی 
تولیدکننده،  حال  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
باید  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  صادرکننده 
این چالش  از  برای خروج  را  نهایت همکاری 
داشته باشند.  قاعدتا ما باید در میان و بلندمدت 
به سمت تولیدات ارگانیک و کشت های حفاظتی 

حرکت کنیم.
برای  تقاضا  کرد:  خاطرنشان  مقدم  شریعتی 
محصوالت ارگانیک در بازارهای جهانی باالست 

باشد،  که  میزان  هر  به  تولیدمان  بنابراین  و 
اینکه  لذا  دارد.  وجود  آن  برای  بازار  کشش 
صرفا محصول  تولیدی ارگانیک باشد، کفایت 
نمی کند و برای توسعه تولید صادرات محور در 
این بخش، باید تاییدیه و نتیجه آزمایشات دقیق 

نیز در کانون توجه قرار بگیرد.
مانند  موضوعات  اکثر  در  شد:  یادآور  وی 
سموم و صرفه جویی و مدیریت آب، احتیاج 
وجود  بخشی  بین  هماهنگی  و  همکاری  به 
وزارت جهاد  تولیدکننده، صادرکننده،  و  دارد 
کشاورزی، بخش استاندارد و قرنطینه و ... باید 

در این حوزه همراهی الزم را به عمل آورند.
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
خصوص  در  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان 
سراغ  به  باید  نیز  کودها  و  سموم  از  استفاده 
انواع کم خطر و سازگار با محیط زیست حرکت 

کنیم. حتی برخی از سموم در تولیدات ...

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان رضوی مطرح کرد:

توسعه محصوالت ارگانیک و اجرای کشت های حفاظتی، آینده
 بخش کشاورزی را حفاظت خواهد کرد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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رئیس کمیسیون خدمات فنی،مهندسی و عمران 
اتاق مشهد گفت: تعالی توان بخش خدمات فنی 
و  ها  حمایت  دریافت  گرو  در  ما  مهندسی  و 
مشوق های الزم و همچنین ارتقای تعامالت بین 
المللی کشورمان است. سرمایه گذاری که در 
این بخش انجام شده، باید به شایستگی مغتنم 

شمرده شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محسن 
نشست  یکمین  و  بیست  در  که  خنداندل 
کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق 
بازرگانی مشهد سخن می گفت، با تاکید بر اینکه 
ترکیه می تواند الگوی خوبی به لحاظ برنامه ریزی 
های صادراتی برای این بخش باشد، عنوان کرد: 
هدف گذاری ترکیه برای سال 2025 این است 
که جزو ده کشور برتر صادرکننده خدمات فنی 

و مهندسی در دنیا قرار بگیرد.
وی ادامه داد: درحال حاضر نیز این کشور در 
رتبه چهاردهم قرار دارد. معتقدیم به کشوری 
الگوی  یک  عنوان  به  می توان  ترکیه  همچون 

مناسب، نگاه  ویژه ای داشت.
* عدم پذیرش ضمانت های بانکی؛ مانعی برای 

شرکت های  مهندسی  خدمات  صادرات  رشد 
ایرانی

اداره  رئیس  امیرفخریان،  محمدعلی  ادامه  در 
و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی 
تجارت خراسان رضوی نیز پشت تریبون قرار 
گرفت و گفت: برای مطالبه گری و دریافت نتیجه 
مطلوب، دانستن این نکته مهم است که نیازمان را 

در چه زمان و چه مکانی مطرح کنیم.
توانمندی  و  خوب  ظرفیت  به  اذعان  با  وی 
حوزه  در  استان  مهندسی  و  فنی  های  شرکت 
صادرات این خدمات، ادامه داد: درحال حاضر 
به دلیل عدم پذیرش ضمانت های بانکی از سوی 
کشور های دریافت کننده خدمات فنی و مهندسی 
مشکالت  بروز  شاهد  ما  ایرانی،  شرکت های 
قبیل  این  صادرات  حوزه  در  متعددی  موانع  و 
خدمات هستیم. امیدواریم دولت در این زمینه 

چاره اندیشی الزم را انجام دهد.
* توانمندی باالی شرکت های خراسان رضوی 

برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی 
خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: این 
استان دارای بیشترین پتانسیل از منظر توانمندی 

شرکت های فعال در آن، برای صادرات خدمات 
فنی و مهندسی است و این شرکت ها در صورت 
حمایت، می توانند پروژه های بزرگی را به ثمر 
برسانند. این توان و ظرفیت، با هدف رشد اقتصاد 

این خطه، باید مورد حمایت و توجه قرار بگیرد.
اتحادیه  توانمندی های  نیز  بابازاده«  »حمید 
مربوطه را یادآور شد و توضیح داد: حوزه های 
مختلفی  ابعاد  شامل  مهندسی  و  فنی   خدمات 
دریایی،  سازهای  )مثل  آب  بخش  همچون 
انتقال  خطوط  مربوطه،  تاسیسات  و  سدسازی 
آب و...(، راه سازی و راه آهن، صنعت، معدن و 
کشاورزی، تولید، انتقال و توزیع نیرو،  فناوری 
اطالعات و ارتباطات، محصوالت دانش بنیان و... 
می شودو عمال گستره بزرگی از فعالیت های این 

حوزه را در بر می گیرد.
تمامی  در  هم  اتحادیه  این  داد:  ادامه  وی 
رسانی  خدمات  ظرفیت  حوزه ها  و  شاخص ها 
دارد. توان و دانشی که تا به امروز در این بخش 

فراهم آمده، باید مغتنم شمرده شود...

در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد، عنوان شد:

خراسان رضوی بیشترین پتانسیل را برای صادرات خدمات فنی  و مهندسی
 در سطح کشور دارد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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شورای  دبیرخانه  جلسه  ششمین  و  سی  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
کشاورزی  تبدیلی  صنایع  مشکالت  رضوی، 
روی  بر  قیمت گذاری  بحث  پیرامون  استان 
قوطی های رب تولیدی، موضوع ثبت چک های 
صیادی در سامانه بانکی و درخواست اتحادیه 
کارخانجات خوراک دام در خصوص جلوگیری 
این  در  کارخانجات  تاسیس  مجوز  صدور  از 

بخش بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر 
لبافی، رئیس این دبیرخانه در توضیح دستور 
اعتراض  بر  مبنی  نشست  این  نخست  کار 
کارخانه های صنایع تبدیلی به موضوع قیمت 
موضوع  گفت:  محصول  روی  بر  گذاری 
تمام شده  بهای  با  متناسب  کاال،  قیمت گذاری 
تولید و پرهیز از ورود دستوری دولت به بازار 
و روند نرخ گذاری، موضوعی است که بارها از 
سوی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان مطالبه 

شده است.

انجمن  مدیره  هیات  رئیس  بوستانی،  علیرضا 
این  در  نیز  رضوی  خراسان  تبدیلی  صنایع 
قیمت  به  دستیابی  برای  کرد:  اذعان  خصوص 
باید  به نفع مصرف کننده، اول  های منطقی و 
سپس،  و  شود  ایجاد  عرضه  و  تولید  توازن 
گردد.  جلوگیری  دستوری  گذاری  قیمت  از 
فروشنده نهایی باید موظف به درج قیمت هر 
محصول بر روی قفسه فروشگاه خود باشد تا در 
صورت گران فروشی، تخلف ها مشخص شود.

وی افزود: بحث قیمت گذاری دستوری نگرانی 
این است که نمی  چندین ساله ماست. مساله 
توان روی محصوالت فصلی قیمت ها را درج 
کرد. امروز همه می دانیم تغییرات قیمت میوه 
در  قیمت  نوسان  و  باالست  بسیار  بار،  تره  و 
یک  طول  در  حتی  بار  تره  و  میوه  محصوالت 
روز هم اتفاق می افتد. نکته دیگر اینکه هزینه 
نقاط مختلف کشور متفاوت است. ما  از  حمل 
از 2500  را  ماه گوجه فرنگی  در عرض یک 
تا 4500 تومان خریداری کردیم و با توجه به 
این موضوع، قیمت تمام شده برای کارخانه در 

روزهای مختلف، متفاوت است.
را دشوار  بر روی کار صادرات  قیمت  * درج 

می کند
بوستانی تصریح کرد: در صورت درج نرخ بر 
روی قوطی ها و بسته بندی کاالها، افغانستان 
اصلی کارخانجات  از مشتریان  به عنوان یکی 
تولیدی خراسان رضوی، از خرید کاال ممانعت 
به  ما  به جای  که  افتاده  اتفاق  گاها  و  کند  می 
سراغ محصوالت استان فارس رفته است. نکته 
دیگر درباره درج تاریخ بر روی محصول است؛ 
خریداران خارجی تقاضای درج تاریخ میالدی 
سوی  از  کنیم،  می  را  کار  این  وقتی  و  دارند 

دستگاه نظارتی تخلف محسوب می گردد.
وی افزود: در این میان، در صورت عدم درج 
قیمت، باید به اداره تعزیرات پاسخگو باشیم و 
از طرفی، در صورت عدم رعایت قیمتی که درج 

شده، باز هم باید به تعزیرات پاسخگو باشیم.
بوستانی خاطرنشان کرد: امروز 64درصد...

در سی و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

رویکردهای متفاوت در بحث بازرسی و نظارت، برندهای استانی را 
از مدار تولید خارج می کند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی های پیچیده 
در مرزها و گمرکات ایران، مشکالت موجود 
ضعف  و  فرسوده  ناوگان  نوسازی  مسیر  در 
از  بخشی  تنها  مالی،  تأمین  و  گذاری  سرمایه 
انبوه مشکالتی است که بخش حمل و نقل بین 
که  کشوری  است.  مواجه  آن  با  ایران  المللی 
ظرفیت های فراوانی برای تبدیل شدن به هاب 
ترانزیتی منطقه را دارد، نتوانسته است فرصت 
ها را غنیمت بدارد. برای استان مرزی خراسان 
و  شرق  مرزهای  از  بزرگی  بخش  که  رضوی 
زیادی  و شمار  دارد  اختیار  در  را  شمال شرق 
از شرکت های حمل و نقل بین المللی نیز در 
این خطه فعالیت دارند، فرصت های به مراتب 
بهتری فراهم بوده اما موانع و بن بست ها هم 
به همان نسبت فراوان هستند. در این گزارش 
پای حرف فعاالن این حوزه نشستیم تا هم از 
ظرفیت ها بگویند و هم از چالش ها و مانع ها: 

فرسودگی 60درصد ناوگان حمل و نقل تجاری 
کشور 

آشیل  پاشنه  ناوگان،  فرسودگی  بحث  امروز 
صنعت حمل و نقل تجاری و بین المللی کشور 
است؛ شرکت های حمل و نقلی امکان واردات 
ناوگان نو را ندارند. صدور مجوز واردات ناوگان 
کارکرده نیز از برنامه پنجم توسعه در قانون 

گنجانده شد و در برنامه ششم نیز ادامه یافت.
با این همه، مشکالت زیادی در مسیر واردات 
وجود دارد و ورود ناوگان زیر سه سال کارکرد 
راه  است.  انجام  حال  در  کندی  به  کشور  به 
ناوگان  نوسازی  زمینه  در  دولت  که  دیگری 
های  شرکت  با  قرارداد  گرفت؛  پیش  در 
راننده  به  وام  ارائه  مقطعی  در  و  خودروسازی 
ناوگان فرسوده بود که طی سال  ها و مالکان 
های اخیر اجرا شد؛ اما به گفته فعاالن صنعت 
ترانزیت و حمل و نقل، این اقدامات نتیجه الزم 

را به دنبال نداشت.
به گفته احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و 
نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، 
کشور  ناوگان  60درصد  حداقل  اکنون  هم 
»عمر  دهد:  می  توضیح  زمانیان  اند.  فرسوده 
برخی  اما  است؛   5-4 از  بیش  ناوگان  مفید 
تا 35  بخش 30  این  در  فعال  از خودروهای 
میانگین عمر  و در مجموع  دارند  سال قدمت 
خودروهای ترانزیتی ایران ، 22 سال برآورد 

می شود.«
و  حمل  انجمن  مدیره  هیئت  ریاست  که  وی 
نقل بین المللی استان را هم برعهده دارد، در 
این خصوص اظهار می کند: تصمیمی که ستاد 
اعمال  که  شرایطی  و  داشت  ناوگان  نوسازی 
شد، موجب توقف ناوگان وارداتی در گمرک 
شد و عده ای نتوانستند  خودروها را ترخیص 
کنند. یکی از چالش هایی که در این میان وجود 
داشت این بود که باید به ازای واردات هر یک 
دستگاه ناوگان به کشور، یک دستگاه فرسوده 

از رده خارج می شد.
زمانیان خاطرنشان می کند: در زمینه تولیدات 
داخلی هم، برند چند کارخانه تولید کننده برای 

نوسازی ناوگان اعالم شد؛ اما خرید از کارخانه 
اقتصادی ندارد. هم اکنون  های داخلی توجیه 
شاید بتوان با 50 تا ۸0 هزار دالر یعنی حداکثر 
با عمر سه  حدود 2.4 میلیارد تومان کامیونی 
تا پنج سال را وارد کرد. حال آن که خرید از 
تومان  میلیارد   3 حدود  داخلی  های  کارخانه 

هزینه در پی دارد.
برای  همسایه  کشورهای  ناوگان  از  استفاده 

ترانزیت از ایران
عامل  چند  ترانزیت،  حوزه  فعاالن  گفته  به   
ما  ناوگان  و  ایرانی شده  ناوگان  نوسازی  مانع 
در برخی مسائل توان رقابت با ناوگان خارجی 
را ندارد. امروز کامیون های ایرانی شاید برای 
حمل کاالها در داخل کشور قابل استفاده باشند 
اما برای حمل محموله های  ترانزیتی در سطح 
وسیع، از برخی کشورهای همسایه به خصوص 

ترکیه بسیار عقب هستیم.
محمود امتی، نایب رئیس انجمن حمل و نقل بین 
اجرایی  هیئت  و عضو  المللی خراسان رضوی 
اتاق مشترک ایران و افغانستان - شعبه مشهد...

زخم های کهنه بر پیکره صنعت حمل و نقل و ترانزیت

فعاالن بخش حمل و نقل بین المللی خراسان می گویند که در سال های 
اخیر به تکرار چالش های مشابه دچار بوده اند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
اطالعات،  ارائه  عدم  گفت:  رضوی  خراسان 
شاخص های آماری و تحلیل های اقتصادی به 
سرمایه گذاران، هدررفت سرمایه گذاری ها در 
بخش گردشگری را در پی دارد. قطعا به یک 
نقشه جامع در حوزه گردشگری برای هدایت 
موثر سرمایه گذاری ها در این حوزه نیازمندیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ »علی اکبر 
علیزاده قناد« در پنجمین جلسه این کمیسیون 
که به منظور بررسی ضرورت نیازسنجی و امکان 
گردشگری  های  زیرساخت  توسعه  سنجی 
اظهار کرد:  بود،  استان برگزار شده  در سطح 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی باید در مقام متولی برای سرمایه گذاری 
در بخش گردشگری، برنامه ریزی کارآمدی 
برای جذب و هدایت سرمایه گذاری در بخش 
زیرساخت های گردشگری داشته باشد تا به 
اشباع در بعضی حوزه ها و هدررفت سرمایه ها 
دچار نشویم. طبیعتا تخصص و تجربه سرمایه 

گذاران در این حوزه نیز باید مالک توجه باشد 
بلندمدت  در  می شود،  فراهم  اگر ظرفیتی  تا 
بتواند بازگشت سرمایه داشته و ارزش افزوده 

ایجاد نماید.
مراکز  ایجاد  بحث  در  مشهد  کرد:  تاکید  وی 
اقامتی و به ویژه در حوزه هتل سازی به نوعی به 
اشباع رسیده و باید به سرنوشت سرمایه گذاری 

های صورت گرفته در این بخش توجه شود.
امکان سنجی  و  نیاز سنجی  کرد:  تصریح  وی 
در سطح  های گردشگری  زیرساخت  توسعه 
استان بسیار حائز اهمیت است، این مهم ابعاد 
گیرد.  می  بر  در  را  ای  گسترده  و  گوناگون 
تاسیسات  از  بزرگی  گستره  ها  بررسی  این 
های  آژانس  ها،  هتل  از  اعم  گردشگری 
بخش  با  مرتبط  خدماتی  مراکز  و  مسافرتی 

گردشگری را در بر می گیرد.
بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
خراسان رضوی خاطرنشان کرد: متاسفانه علی 
از  بسیاری  ورشکستگی  و  کرونا  شیوع  رغم 
واحدهای اقامتی، بسیاری از سرمایه گذاران به 

دلیل عدم آگاهی و فقدان اطالعات هنوز متمایل 
به سرمایه گذاری در حوزه ساخت مراکز اقامتی 
و به ویژه هتل در شهر مشهد هستند. از این رو 
سازمان میراث فرهنگی باید اطالعات جزییات 
اطالع  به  را  ها  هتل  و ظرفیت  مسافران  ورود 
سرمایه گذاران برسانند. در حال حاضر، هتل ها 
در ایام پیک، خوشبینانه با 60 الی 70 درصد 
مجموع  در  باشند.  می  فعال  اشغال،  ظرفیت 
بخش  زیاندهی  مراکزی،  چنین  ایجاد  ازدیاد 
داشت.  خواهد  پی  در  را  گردشگری  اقامتی 
خارجی  گذاران  که سرمایه  است  آن  مطلوب 
های  بخش  در  مشارکتی  های  پروژه  به  را 

سرگرمی و تفریحی سوق دهیم.
*میراث فرهنگی در صورت احراز شرایط نمی 

تواند مانع صدور مجوز شود
کمیسیون  رئیس  نایب  تیموری،  ثابت  مژگان 
گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز 

در همین خصوص عنوان کرد: جلساتی طی...

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی :

نیازسنجی پیرامون زیرساخت های گردشگری، از بروز چالش در بخش 
سرمایه گذاری، جلوگیری می کند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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حیات  حوزه های  تمامی  کرونا  ویروس  شیوع 
بشری به ویژه صنعت گردشگری را که جزو سه 
صنعت پردرآمد دنیا است، دچار رکود و زیانهای 
قابل توجه و بعضا غیرقابل جبران کرد و در این 
میان ایران که در مسیر رشد این صنعت و ورود 
گردشگران خارجی گام برمی داشت از این ناحیه 

ضربات فراوان و سنگینی را متحمل شد.
و  میلیون  در سطح جهان 266  پاندمی کرونا 
127 هزار و 1۹1 نفر را بیمار کرده و جان پنج 
میلیون و 270 هزار و ۹33 نفر را گرفته است. 
افراد  از  نفر  23۹ میلیون و 757 هزار و 35 
سطح  در  تاکنون  هم  کرونا  ویروس  به  مبتال 

جهان درمان شده اند.
با 4۹ میلیون ۹6۹ هزار  آمریکا در این میان 
۸56 بیمار مبتال به کووید 1۹ و همچنین ۸0۸ 
بیشترین  ویروس کرونا،  قربانی  و 763  هزار 
آمار ابتال و تلفات ناشی از پاندمی کرونا را در 
جهان به خود اختصاص داده است. پس از آمریکا 
کشورهای هند، برزیل و انگلیس بیشترین شمار 

افراد مبتال به ویروس کرونا را دارند.
ایران بر اساس آخرین آمارهای رسمی جایگاه 
هشتم را در جدول بیشترین جمعیت مبتالیان به 

کرونا در میان کشورهای جهان دارد. 
پیش از شیوع کرونا، به خاطر تالش های دولت 
دست اندرکاران  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
خاطر  امنیت  ایجاد  در  گردشگری  حوزه 
جهانی  سازمان  خارجی،  گردشگران  میان 
گردشگری اعالم کرد که ایران ظرف سه سال 
منتهی به پایان سال 13۹۸ در جایگاه دوم دنیا 
از نظر سرعت رشد صنعت گردشگری و در 
اما  قرار گرفته است،  مسیر جهشی چشمگیر 
ظهور ناگهانی و شیوع سریع ویروس کرونا، نه 
تنها ُمهر پایانی بر این موفقیت بود بلکه تداوم 
آن خسارتهای هنگفتی را به صنعت گردشگری 

ایران وارد کرد که همچنان ادامه دارد.
طبق آخرین اعالم رسمی وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در دولت دوازدهم، 
بیش از 1.5 میلیون نفر در حوزه گردشگری 
از  نیمی  از  بیش  که  داشتند  فعالیت  کشور 
یا  و  قطعی  بیکار  کرونا  شیوع  دنبال  به  آنان 
خانه نشین شده اند و تا پایان شهریورماه امسال 
میزان خسارت وارده ناشی از کرونا به صنعت 
گردشگری کشور بیش از 140 هزار میلیارد 

ریال بوده است.
سوم  یک  میزبان  ساالنه  که  رضوی  خراسان 
از کل جمعیت گردشگران خارجی ورودی به 
آسیب  متحمل  حیث  این  از  است  بوده  ایران 
فراوانی شد. این استان به عنوان یکی از مقاصد 
حرم  وجود  دلیل  به  ایران،  گردشگری  مهم 
مطهر رضوی، میعادگاه دلهای عاشقان، دارنده 
نیز  و  گردشگری  تاسیسات  شمار  بیشترین 
که  است  کشور  در  اقامتی  ظرفیت  بیشترین 
متناسب با آن از هجمه خسارتبار کرونا نصیب 

بیشتری برده است.
کالنشهر مشهد با محوریت گردشگری زیارت 
همیشه مورد استقبال میلیونها زائر و مسافر داخلی 
و خارجی بوده و همین امر صنعت گردشگری را 
به یکی از پایه های مهم اقتصاد در استان خراسان 
رضوی بدل کرده بود اما اینک نه تنها میلیاردها 
دالر سرمایه گذاری انجام شده در حوزه صنعت 
گردشگری مشهد و خراسان رضوی به خاطر 
شیوع کرونا در معرض نابودی قرار گرفته است 
بلکه ارتباط نزدیک و موثر این صنعت با صنایع 
و بخشهای دیگر همچون صنایع دستی و میراث 
فرهنگی، آن حوزه ها را نیز مبتال به مشکالت و 

خسارات مشابه کرده است.
خدمات،  بخش  شاغالن  کسبه،  آن  بر  عالوه 
حمل و نقل و بهداشت که در ارتباط تنگاتنگ 

چالشی  دچار  داشتند  قرار  گردشگران  با 
بحران گونه شدند.

جهانی  روند  آغاز  و  کرونا  واکسن  کشف 
امیدی  نور  ویروس،  این  علیه  واکسیناسیون 
را در دل داغداران صنعت گردشگری روشن 
کرد و در ادامه با گسترش روند واکسیناسیون 
آن  تبع  به  و  بیماری  شیوع  کاهش  ایران،  در 
رفع محدودیتها و آغاز دوره جدیدی از سفرها، 
صفحه جدیدی در صنعت گردشگری گشوده 
آغاز  صنعت  این  احیای  برای  حرکت  و  شده 

شده است.
73 هزار میلیارد ریال لطمه کرونا به گردشگری

فرهنگی،  میراث  اداره کل  گردشگری  معاون 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی بیان 
کرد: پیامدها و محدودیت های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا در مجموع خسارتی به ارزش 73 
هزار و 464 میلیارد ریال در بخش گردشگری و 

اشتغال این استان بر جای گذاشته است.
یوسف بیدخوری افزود: خسارت هزاران میلیارد 
ریالی بخش گردشگری، کسب و کارها و اشتغال 
این حوزه خراسان رضوی مربوط به بازه زمانی 

اسفند 13۹۸ تا پایان مهرماه امسال است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود 50 درصد 
به  رضوی  خراسان  گردشگری  حوزه  اشتغال 
علت تبعات گسترده شیوع کرونا از بین رفته 
است، ادامه داد: خسارت هنگفت ناشی از کرونا 
به حوزه گردشگری به هیچ وجه قابل جبران 
نیست و تنها باید برای ادامه حیات فعاالن این 

صنعت، از آنان حمایت شود.
تعطیلی دوسوم تاسیسات گردشگری خراسان

استان خراسان رضوی با برخورداری از 2 هزار 
و 700 واحد تاسیسات گردشگری شامل هتل...

۷۳ هزار میلیارد ریال لطمه کرونا به گردشگری استان

سیلی سرخ کرونا بر صورت گردشگری خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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خراسان رضوی اگر چه به واسطه شرایط حال 
برای بخش صنعت  متعددی  حاضر مشکالت 
وجود دارد، اما سرمایه گذاران خراسان رضوی 
زمین  تامین  مشکل  با  مشهد  شهر  به ویژه  و 
برای  هم مواجه هستند. کمبود زمین مناسب 
سرمایه گذاری به همراه مشکالتی مانند شیوه 
اشتباه قانون گذاری در حوزه صنایع و مشکالت 
مربوط به تامین آب، برق و گاز دست به دست 
کالن شهر  صنایع  اقتصاد  چرخ  تا  داده  هم 
مشهد به سختی بچرخد و فرصت حضور برای 

سرمایه گذاران جدید هم فراهم نباشد.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی 
در  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و  دولت 
اظهار  این مشکالت  درباره  ایسنا  با  گفت وگو 
کرد: مشکالت صنایع به دو بخش زیرساخت ها 
و سرمایه گذاری مربوط می شود؛ زیرساخت ها 
مسائل  و  است  دولت  عملکردی  حوزه  در 

سرمایه گذاری به بخش خصوصی تعلق دارد.
کمبود زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران

خراسان  خاص  مشکالت  از  یکی  افزود:  وی 
رضوی در حوزه صنعت، چالش واگذاری زمین 
سرمایه گذاری  متقاضی  که  است  کسانی  به 
صنعتی  شهرک های  شرکت  اولویت  هستند. 
این است که از زمین های منابع طبیعی و دولتی 
سرمایه گذاران  برای  امکان  تا  کند  استفاده 
توجیه اقتصادی داشته باشد. در اطراف مشهد 
زمین های مناسبی برای این کار نداریم و اگر این 
شرکت بخواهد از زمین های آزاد با قیمت های 
رایج بازار خریداری و به سرمایه گذاران واگذار 
نماید برای متقاضیان صرفه اقتصادی نخواهد 
اقتصادی  بنگاه  امکان سوددهی یک  و  داشت 
را کاهش می دهد. شرکت  شهرک های صنعتی 
مانند شهرداری ها که بستر الزم برای فعالیت 
مشاغل در شهر را فراهم می کنند، زیرساخت 

ایجاد  را  صنایع  فعالیت  برای  الزم  فضای  و 
می نمایند.

و  دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: 
بنابراین عالوه بر مشکالت سراسری مانند آب، 
برق و گاز که عمومیت دارد و باعث می شود تا 
استفاده  نهایت  موجود  ظرفیت های  از  نتوانیم 
را ببریم، کمبود زمین باعث می شود تا جذب 
سرمایه گذاران جدید هم با مشکل مواجه شود.

 لبافی ادامه داد: خراسان رضوی استانی است که 
به سمت توسعه صنایع معدنی در حال حرکت 
و  برق  نیازمند آب،  این صنایع  اصوال  و  است 
گاز هستند. در حوزه تامین زمین تالش هایی 
در  دو شهرک صنعتی  تا  است  انجام  حال  در 
شرق مشهد و چناران ایجاد شود که بخشی از 
این  برای  زمین هایی  دهند.  پاسخ  را  مطالبات 
دو شهرک صنعتی جدید دیده شده که باوجود 
دارد،  سند  صنعتی  شهرک های  شرکت  اینکه 
ولی زمین ها معارض هایی دارند که امیدواریم 

بتوانیم آن را حل و فصل کنیم.
شهرک های صنفی نیازمند حمایت حاکمیت

وی با بیان اینکه عالوه بر شهرک های صنعتی، 

حال  در  مشهد  در  هم  صنفی  شهرک های 
اخیر  سال های  در  کرد:  اظهار  است،  احداث 
استقبال  مورد  هم  صنفی  شهرک های  ایجاد 
در  صنفی  شهرک  پنج  که  است  گرفته  قرار 
الی  ایجاد هستند و حدود 10  مشهد در حال 
30 درصد هم پیشرفت فیزیکی دارند. حدود 
خصوصی  بخش  آورده  تومان  میلیارد   1200
پیش بینی  که  دارد  این شهرک ها وجود  برای 
شده است این شهرک های صنفی 7000 شغل 
برخی  صدور  مانند  موانعی  نمایند.  ایجاد  هم 
مجوزها، مسائل زیست محیطی و ... بر سر راه 
این شهرک های صنفی وجود دارد که در تالش 
هستیم با برگزاری جلسات متعدد میان دولت 
و بخش خصوصی بتوانیم این موانع را برطرف 

نماییم.
در شهرک های  برخالف شهرک های صنعتی، 
صنفی بیشتر بنگاه های اقتصادی خرد و کوچک 
برای  خوبی  بسیار  ظرفیت   که  می گیرند  قرار 
تا  داریم  نیاز  و  است  بنگاه ها  این  از  حمایت 

حاکمیت هم از این مساله حمایت کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تشریح کرد:

مهمترین مشکالت صنایع در خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
محدود  قوانین  اجرای  و  وضع  گفت:  ایران 
کافی  بررسی  بدون  اقتصاد،  عرصه  در  کننده 
پیرامون اثرات آن، تاثیری جز رشد فعالیت های 
ندارد.  پِی  در  تخلف،  افزایش  و  سوداگرانه 
تصمیم گیران و تصمیم سازان باید در وضع قوانین 

اقتصادی، این مسئله مهم را مدنظر قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛»غالمحسین 
اقتصادی  شافعی« در جمع روسای تشکل های 
به طرح ها  اشاره  با  اتاق مشهد،  تحت پوشش 
و  اقتصاد  رسمی  عرصه  که  تصمیم هایی  و 
فعالیت های اقتصادی را متاثر و محدود می سازد 
منجر  سوداگرانه  فعالیت های  تشدید  به  و 
بحث  در  را  موضوع  این  متذکر شد:  می شود، 
تعهد ارزی طی سنوات گذشته شاهد بوده ایم. 
موجود،  شرایط  درک  با  دولت  که  زمانی 
گذشته  سختگیرانه  رویه های  در  اصالحاتی 
را  خوبی  رشد  ما  صادرات  بخش  کرد؛  اعمال 
تجربه نمود و دستاوردهای مطلوبی کسب کرد. 

این بحث به سایر حوزه ها نیز قابل تعمیم است.
باشند که  باید مراقب  وی تاکید کرد: متولیان 
قهری،  برخوردهای  بعضا  و  آن ها  تصمیمات 
بخش رسمی اقتصاد را به چالش دچار نکند چون 
در این صورت فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و 

حتی تخلفات اقتصادی، تشدید می شود.
بخش  از  حمایت  اهمیت  بر  تاکید  با  شافعی 
طرح های  اجرای  کرد:  بیان  کشور،  صادرات 
این  جایگزینی  و  ارز  بازگشت  برای  تشویقی 
طرح ها با جوایز صادراتی )که سال ها از وعده 
می  نشده(،  اجرایی  اما  می گذرد  آن  پرداخت 
تواند یک راهکار کارآمد برای توسعه بیشتر 

این بخش باشد. 
بخش  ایران،  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
موجود،  شرایط  در  را  کشور  صادرات  عمده 
کرد:  تصریح  و  دانست  خام فروشی  از  شکلی 
از  های تک  و  دانش بنیان  محصوالت  سهم 
صادرات ایران یک تا 1.5 درصد است. با این 
اوصاف نمی توان به خام فروشی و خروج منابع 

از کشور، تحت عنوان »صادرات« افتخار کرد.

وی ارتقای توان تولید در کشور، رشد تکنولوژی 
و بهبود زیرساخت های تولید به ویژه در بحث 
ماشین آالت و تکمیل زنجیره تولید را گام های 
موثر برای حذف خام فروشی دانست و عنوان 
کرد: بحث هایی پیرامون این موضوع با وزارت 
صمت انجام گرفته و امیدواریم این مسئله هم 
دانش محور و  تولید  از  در چهارچوب حمایت 
هم در قالب وضع تعرفه بر حوزه خام فروشی، 

اصالح شده و ارتقا یابد.
*فقدان نگاه بهره ور به ایجاد مراکز تولیدی در 

ایران
شافعی از ضعف در ارائه آمارهای اقتصادی نیز 
سخن گفت و بیان کرد: بعضا حتی شاهدیم دو 
یا چند نهاد رسمی و مرجع در کشور، پیرامون 
متناقض  آمارهای  مشترک،  موضوع  یک 
رویکرد  اتخاذ  آماری،  ضعف  می کنند.  ارائه 
پیش نگرانه به مسائل موجود و آتی اقتصاد را با 

مشکل مواجه می کند و بعضا به                    ...

»غالمحسین شافعی« در جمع روسای تشکل های اقتصادی تحت پوشش اتاق خراسان رضوی:

وضع قوانین محدودکننده، فعالیت های سوداگرانه را تشدید می کند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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پوشش  تحت  اقتصادی  تشکل های  روسای 
اتاق مشهد، در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ از دغدغه ها، 
مشکالت و مطالبات خود سخن گفتند و خواستار 
توجه بیشتر مسئوالن و تصمیم سازان به نظرات 
تشکل های تخصصی در بخش خصوصی، شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن خراسان رضوی؛ »رضا حمیدی«، عضو 
هیات نمایندگان اتاق مشهد در این جلسه عنوان 
کرد: صدای بخش خصوصی باید شنیده شود و 
فعاالن این حوزه، در عرصه تصمیم سازی های 

اقتصادی کشور، نقش آفرین باشند.
او عنوان کرد: امروز بخش صنعت با چالش های 
متعددی روبه روست که رشد هزینه ها، یکی از 
مهم ترین موارد است. دستگاه های متولی بی 
توجه به افزایش چندبرابری بهای مواد اولیه، 
هزینه های حمل و... که قیمت تمام شده کاال را 
افزایش می دهد، اقدام به قیمت گذاری می کنند 
تلقی  از آن را گران فروشی و تخلف  و عدول 
می کنند اما قبل از تصمیم گیری یا برخورد، الاقل 
بررسی شود که همان کاال با وجود هزینه های 
آیا  و  است  میزان  چه  تولیدش  بهای  موجود، 
عرضه آن پایین تر از قیمت واقعی، برای بخش 

تولید به صرفه خواهد بود؟
حمیدی به چالش های دیگر بخش تولید اشاره 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  اخذ  کرد:  عنوان  و 
ضعف  مصرف کننده،  جای  به  تولیدکننده  از 
حمایت ها از ایجاد و توسعه بخش های مولد، 
عدم حمایت کافی از صنایع صادرات محور و... 
در شمار مسائلی هستند که به دغدغه بخش 
شاهدیم  حاضر  حال  در  شده اند.  منجر  تولید 
بخش  با  ای  سختگیرانه  برخوردهای  که 
اما عرصه های  انجام می گیرد  اقتصاد  رسمی 
سوداگرانه و بخش های پنهان، بدون پرداخت 

هزینه به فعالیت مشغولند. اگر مالیات گریزان 
و مالیات معافان، به چرخه پرداخت این حقوق 
تامین  برای  موجود  فشار  اضافه شوند،  دولتی 
درآمدهای مالیاتی از دوش بخش تولید و سایر 

حوزه های شفاف اقتصادی، سبک خواهد شد.
وی ادامه داد: تعرفه های گمرکی نیز باید در 
وضع  داخلی  صنایع  و  تولید  از  حمایت  جهت 
شوند و همین مسئله می تواند به کاهش هزینه 
های بخش مولد کمک کند. برای مثال، صنعت 
نساجی حدود 50 هزار تن نیاز خود به الیاف 
پنبه از محل تولیدات داخلی تامین می کند و 
چندبرابر این نیاز هم باید از خارج وارد و تامین 
شود اما برای واردات این محصول که در زمره 
مواد اولیه این صنعت است، تعرفه 5درصدی 
اعمال می شود. با این اوصاف، صنعت نساجی 
بیشتر  مراتب حجم  به  که  ترکیه  با کشور  ما 
واردات و تعرفه کمتری برای آن دارد؛ قادر به 

رقابت نیست.
صنایع  مدیران  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
بخش  برای  مشکالت  تداوم  رضوی،  خراسان 
صنعت و چاره جویی موثر برای آن ها را عامل 
کرد:  عنوان  و  خواند  حوزه  این  فرسایش 
خام فروشی یک عارضه مخرب برای بخش تولید 
است. اتاق بازرگانی باید این مهم را از دستگاه 
های دولتی مطالبه کند که تولید داخلی مبتنی بر 

مزیت های موجود در کشور تقویت شود.
وی نقبی به چالش منابع در ایران زد و گفت: 
بحران آب و انرژی، دغدغه بزرگی برای آینده 
اقتصاد کشورمان به شمار می آید و متولیان امر 
باید برای عبور از شرایط موجود، راهکارهای 

عاجالنه و موثر داشته باشند.
حمیدی، سرمایه گذاری بر روی ایجاد و توسعه 
بهره گیری از انرژی های نوین را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: تاکنون رایزنی های متعددی 
برای توسعه انرژی خورشیدی در شهر مشهد 
داشته ایم و امیدواریم با همراهی دستگاه های 
به عنوان شهر  متولی و حمایت دولت، مشهد 
پیشرو در حوزه انرژی خورشیدی مطرح شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد بار دیگر 
ضرورت حمایت از بخش تولید را یادآور شد 
و عنوان کرد: تنها در صورت ارائه مشوق های 
کارآمد و پشتیبانی موثر و تسهیلگری الزم است 
که بخش تولید ما رونق می گیرد و سرمایه های 
سرگردان به این حوزه هدایت می شوند، در غیر 
این صورت سرمایه های مذکور به عرصه های 

سوداگری و سودجویی سرازیر خواهد شد.
*درخواست تفویض اختیار به استان ها برای 

حل مشکالت تشکل ها...

روسای تشکل های اقتصادی تحت پوشش اتاق مشهد در دیدار با رئیس اتاق ایران مطرح کردند:

ضرورت شنیده شدن صدای تشکل های بخش خصوصی از سوی تصمیم سازان
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اصابت  هم  سرمایه گذاران  به  تورم  ترکش 
کرد. جزئیات آمار مجوزهای تاسیس صنعتی 
که  است  این  از  حاکی  نیم سال اول 1400  در 
رشد تورم، سرمایه گذاری در بخش صنعت را 
هم تحت تاثیر قرار داده؛ به گونه ای که از میان 
متقاضیان 26رشته  صنعتی،  فعالیت  30رشته 
مالی  منابع  به  گذشته  سال  به  نسبت  فعالیت 
بیشتری برای سرمایه گذاری نیاز دارند. در نیمه 
برای کل  تاسیس  تعداد جوازهای  امسال  اول 
کشور با افت 3درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل روبه رو شده و رشته فعالیت مرتبط 
برای  بخش  جذاب ترین  غیرفلزی«  »کانی   با 

سرمایه گذاران است.
ترکیب صنایع جذاب برای سرمایه   گذاری در 
دوره  این  در  شد.  مشخص   1400 اول  نیمه 
زمانی، کماکان کانی   های غیرفلزی جذاب   ترین 
تعداد  منظر  از  سرمایه   گذاران  برای  بخش 
مجوزهای دریافتی است؛ اما از منظر پیش بینی 
سرمایه گذاری، بخش »ساخت فلزات اساسی« 
به تنهایی  تومان  میلیارد  از 177هزار  بیش  با 
برای  سرمایه گذاری  پیش بینی  کل  یک سوم 
داده  اختصاص  خود  به  را  صادره  مجوزهای 
است. رصد آمار مجوزها طی نیمه اول 1400 
برای توسعه واحدها  نشان می دهد که صنایع 
یا تاسیس بخش   ها و بنگاه   های جدید از ناحیه 

تورم تحت فشار بسیار زیادی هستند.
از  بسیاری  در  تورم  رشد  و  هزینه   ها  افزایش 
صنایع هزینه سرمایه   گذاری را به حدی افزایش 
مختلف  26رشته  در  صنعت  بخش  که  داده 
مالی  منابع  به  بیشتری  نیاز  گذشته  به  نسبت 
پیش بینی  در  که  موضوعی  است؛  کرده  پیدا 
سرمایه گذاری مجوزهای صنعتی منعکس شده 
تولید  به  از یک سو ورود  این وضعیت  است. 
اشتغال زایی  دیگر سو  از  و  کرده  را سخت   تر 

ناشی از مجوزهای صنعتی را کاهش داده است. 
گزارش تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشان می   دهد از بین 30رشته فعالیت مختلف 
صنعتی، بخش   های »سایر محصوالت کانی   های 
غیرفلزی«، »ساخت مواد و محصوالت شیمیایی«،    
»محصوالت  آشامیدنی«،  و  غذایی  »محصوالت 
فلزی  »محصوالت  و  پالستیک«  و  الستیک  از 
فابریک« مهم ترین صنایعی هستند که در نیمه 
نخست سال بیشترین تعداد مجوز را دریافت 
کرده و بیشترین جاذبه را برای سرمایه   گذاری 
داشته      اند. در این دوره زمانی، استان   های یزد، 
و  خراسان رضوی  سمنان،  آذربایجان شرقی، 
فارس بیشترین میزان مجوز صنعتی را دریافت 
کرده   اند. از سوی دیگر، منطقه جنوب کرمان و 
استان های گیالن، کهگیلویه و بویراحمد، ایالم و 
بوشهر کمترین میزان دریافت مجوز را در این 

دوره زمانی به ثبت رسانده   اند.
بررسی دقیق   تر ابعاد گزارش معاونت طرح و 
نشان  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  برنامه 
می   دهد، همچنان نسبت یک به پنج در دریافت 
بهره   برداری  پروانه   های  و  تاسیس  مجوزهای 
نشان  نسبی  طور  به  عدد  این  است.  برقرار 
در  مجوز   های صنعتی  تنها 20درصد  می   دهد، 
زمان مناسب به مرحله بهره   برداری می   رسند. 
که  حالی  در  می   دهد،  نشان  موجود  شواهد 
1۸هزار  تعداد   ،1400 اول  6ماهه  دوره  در 
صادر  صنعتی  تاسیس  مجوز  222فقره  و 
3هزار  بهره   برداری  پروانه   های  تعداد  شده، 
زمانی  دوره  این  در  است.  بوده  370فقره  و 
به دلیل افزایش هزینه ساخت و توسعه واحد 
صنعتی، ایجاد هر شغل مرتبط با تولید سخت   تر 
شده، به طوری که در ازای رشد 155درصدی 
سرمایه مجوزها، بیش از 6رصد اشتغال ناشی 
از مجوزها افزایش یافته است. به نظر می   رسد 

این رشد سرسام   آور گویای فشار تورم، تنگنای 
تحریم و هزینه   های باالی ناشی از قطع مبادالت 
بانکی ایران با جهان است که خود را در قالب 
نشان  صنعتی  تاسیس  مجوز  هزینه  رشد 
امسال  به طور کلی، در 6ماه نخست  می   دهد. 
بهره   برداری  پروانه   های  و  تاسیس  مجوزهای 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب رشد 
کرده  ثبت  را  مثبت 2درصد  و  منفی 3درصد 
که احتماال نشانه تمایل کمتر به دریافت مجوز 
و تمایل بیشتر به اتمام فرآیند راه   اندازی واحد 
است.  بهره برداری  پروانه  دریافت  و  صنعتی 
سند دیگر این ادعا تعداد 71هزار واحد صنعتی 
با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۸0درصد است که 
موفق نشده   اند به مرحله نهایی کار و دریافت 

پروانه بهره   برداری برسند.
نشان  نیز  صنعتی  طرح   های  سرمایه  بررسی 
71۸هزار  و  یک میلیون  مجموع  از  می   دهد، 
طرح   های  تمام  سرمایه  تومان  544میلیارد  و 
75درصد  از  بیش  احداث،  دست  در  صنعتی 
طرح   ها هنوز حتی موفق به عبور از 20درصد 
از  این موضوع  پیشرفت فیزیکی نشده   اند که 
سختی احداث واحد تولیدی و مشکالت حین 

تکمیل کارخانه حکایت دارد.
کنار  در  صنعتی  مجوزهای  آمار  دادن  قرار 
آمارهای صادرات کشور در هفت ماه اول 1400 
سرمایه   گذاری  چرایی  درباره  بیشتری  نکات 
می   گوید.  ما  به  معدنی  صنایع  بخش  در  زیاد 
بررسی آمارهای صادرات کشور نشان می   دهد، 
کانی   های غیرفلزی  و  اساسی  فلزات  صادرات 
برای  ارزی  درآمد  دالر  6میلیارد   /۹ حدود 
کشور به همراه داشته و به عنوان دو رکن مهم 

صادرات کشور در دوره زمانی فروردین تا...

فراز و فرود مجوزهای صنعتی نیمه اول بررسی شد

ترکش تورم به سرمایه گذاران
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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تورم،  مهار  اقتصادی،  ثبات  گفت:  ایران 
بودجه ریزی مناسب و پیوند سازمان یافته بخش 
خصوصی و دولت، راه حل  برون رفت از بن بست 

مشکالت اقتصادی کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ »غالمحسین 
شافعی« که در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت 
نمونه  تولیدی  واحدهای  معرفی  و  معدن  و 
می گفت،  سخن  سال 1400،  ومعدنی  صنعتی 
بر اهمیت توجه و پذیرش واقعیت های موجود 
اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: رشد اقتصادی 
ما در طول 10 سال گذشته تقریبا صفر بوده و 
رشدی  آن  هم  نفتی  درآمدهای  اوج  در  حتی 
که انتظار می رفته، محقق نشده است. از طرفی 
شاهدیم که استهالک ظرفیت های مولد فعلی، 
از سرمایه گذاری در این حوزه پیشی گرفته و 
این یک هشدار جدی برای آینده صنعت کشور 

است.

او از اهمیت همگام سازی ظرفیت های صنعتی و 
تولیدی کشورمان با پیشرفت های جهان سخن 
به جای  امروز  ما  صنعت  شد:  یادآور  و  گفت 

ارزآوری، خرج آور شده و شکاف تکنولوژیکی 
که در حوزه تولید بین ما و جهان وجود دارد، 
تولید صادرات محور ما را با چالش مواجه نموده 
است. از طرفی، فقدان استراتژی کارآمد توسعه 
این  آینده  برای  جدی  دغدغه  یک  صنعتی، 
بخش است و در مقیاس ملی باید برای این مهم، 

چاره جویی شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران خاطر نشان 
دولت های  با  قیاس  در  سیزدهم  دولت  کرد: 
گذشته با مشکالت بیشتر و عمیق تری مواجه 

است. تورم باال، گره های سخت اقتصادی، چالش 
در بخش انرژی به ویژه در بحث آب و تشدید 
این مشکالت  از  تنها گوشه ای  و...  خشکسالی 
هستند. طبیعتا در این بزنگاه سخت نمی توان 
کشور را با رویه و قواعد عادی اداره کرد و به 

تصمیمات سخت و مدیریت بحران نیاز است.
بخش  جایگاه  و  اهمیت  دیگر،  بار  شافعی 
خصوصی را یادآور شد و ضمن تاکید بر ضرورت 
توجه به نظرات فعاالن این حوزه، عنوان کرد: 
داشته  واحد  صدای  یک  باید  خصوصی  بخش 
و همگرا عمل  مطالبه  گری، همگام  در  و  باشد 
کند. بپذیریم که یکی از عوامل وضعیت اقتصادی 
موجود، فعالیت خصولتی ها در بدنه اقتصاد کشور 

است که مانع رشد آن می شود.
وی متذکر شد: باور داریم که بدون حضور مردم 
و بخش خصوصی، اقتصاد ما شکوفا نخواهد شد. 
با  باید  ما  کشور  اقتصادی  ظرفیت های  توامان 
اقتصاد جهانی نیز پیوند بخورد. امیدواریم با همت 
همه بخش ها، شاهد عبور از بحران ها و حرکت به 

سمت رشد و تعالی اقتصاد ایران باشیم.

رئیس اتاق ایران عنوان کرد:

ثبات اقتصادی و پیوند سازمان یافته بخش خصوصی و دولت، راهکاری 
برای برون رفت از بن بست مشکالت
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حدود 120 روز از تسلط طالبان بر افغانستان 
و  خورد  رقم  سرعت  به  اتفاق  این  می گذرد؛ 
بسیاری از کشورها و به ویژه فعاالن اقتصادی 
بر  گروه  این  حکمرانی  پذیرش  آمادگی 

افغانستان را نداشتند.
با  خود  ارتباط  کشورها  برخی  رفته رفته  اما 
میان،  این  در  کردند؛  برقرار  را  افغانستان 
کشورهایی که ارتباط بهتری با طالبان داشتند، 
برای استفاده از ظرفیت  های اقتصادی افغانستان 
برنامه ریزی بیشتری کردند. ایران اما از ابتدا 
موضع مشخصی نسبت به این گروه نشان نداد؛ 
ولی به تدریج، با توجه به اهمیت بازار افغانستان 
بسیاری  ارتباط  و  کشورمان  محصوالت  برای 
الزم  یکدیگر،  با  افغانستانی  و  ایرانی  تجار  از 
بود تعامل سیاسی برای مراودات اقتصادی دو 

کشور بار دیگر برقرار شود.
از سویی، دولت قبلی افغانستان به دلیل تبعیت 
از آمریکا، در برخی بخش ها محدودیت هایی 
برای تجار و شرکت های ایرانی قائل بود که به 
گفته فعاالن اقتصادی، طالبان از آن محدودیت ها 

چشم پوشی کرد.
تاکید بر بهبود مراودات مرزی در دیدار هیات 

ایرانی و طالبان
از مسووالن  بود که هیاتی  امسال  اوایل مهرماه 
ایرانی برای دیدار با طالبان به افغانستان سفر کرد؛ 
براساس بیانیه منتشر شده، این دیدارها با هدف 
تقویت روابط اقتصادی و ارائه امکانات الزم برای 

مسائل تجاری بین دو کشور صورت گرفت.
در بخش هایی از توافقات دو طرف، به تسهیل 
روابط تجاری و حل مشکالت مرزی و گمرکی 
افزایش  توافقات،   این  جمله  از  شد.  اشاره 
ساعات کاری در مرز اسالم قلعه-دوغارون به 
24 ساعت بود که تاثیر مطلوبی در ارتباطات 
داشت  خواهد  کشور  دو  تجاری  و  ترانزیتی 

همچنین، توافق شد که ظرف یک ماه آینده، 
هیات های ذی صالح دو کشور به بررسی همه 

مسائل و مشکالت در این مرز بپردازند.
و  ایران  بین  توافق  مورد   16 از  دیگر  یکی 
افغانستان، این بود که حداقل تا سه روز پس 
از امضای توافق، هیات های دو کشور در مورد 
راه سازی  ادامه  و  ماهیرود  مرز  در  مشکالت 

ماهیرود-فراه مذاکره کنند.
تکرار  از  جلوگیری  برای  تدبیراندیشی  لزوم 

درگیری مرزی بین ایران و افغانستان
اما تقریبا دو ماه پس از این توافقات و روز دهم 
آذر بود که خبر درگیری نیروهای مرزبانی ایران 
و طالبان در مرز میلک )سیستان و بلوچستان( 
سروصدای زیادی به پا کرد؛ موضوعی که البته 
به سرعت رفع و رجوع شد و سخنگوی طالبان 
آن را »سوءتفاهم« خواند. با این حال، بروز این 
احتمال  بابت  تجار  دل  در  نگرانی هایی  اتفاق 

تکرار این اتفاق به وجود آورد.
بازرگانی  اتاق  رئیس  مشاور  سیادت،  محمود 
»دنیای  به  افغانستان دراین باره  امور  ایران در 
در  شده  ایجاد  درگیری  می گوید:  اقتصاد« 
منطقه نیمروز میان نیروهای طالبان و مرزبانی 
ایران، اقدام ناشایست و دلخراشی بود که باعث 
سریع  درگیری  این  که  چند  هر  شد.  نگرانی 
خاتمه پیدا کرد؛ اما الزم است با انجام اقدامات 
و تدابیر الزم از تکرار این حوادث جلوگیری 
کنیم. قطعا موضوعات این چنینی به نفع طالبان 
بر  و  بود  نخواهد  افغانستان  و  ایران  روابط  و 
تعامالت اقتصادی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

به دگرگونی  با توجه  یادآور می شود:  سیادت 
ذخایر  شدن  بلوکه  و  افغانستان  سیاسی 
از  برخی  خروج  آمریکا،  در  کشور  این  ارزی 
رسمیت  به  و  سرمایه داران  و  سرمایه گذاران 
دنیا،  سوی  از  طالبان  حکومت  نشدن  شناخته 

بدیهی است که ما شاهد برخی ناهنجاری های 
اقتصادی و کاهش واردات افغانستان از بسیاری 
از کشورها از جمله ایران باشیم. با این حال امید 
دوراندیشی  و  درایت  با  کابل  حاکمان  می رود 
و  التهاب  ایجاد  که  اقداماتی  و  از خودسری ها 
نگرانی در داخل و خارج می کند، ممعانت کنند 
و روابط همه جانبه و دیرپای دو ملت افغانستان 
و ایران را نگهبان باشند. به هر حال در شرایطی 
هر  از  بیش  طالبان  حکومت  آشیل  پاشنه  که 
چیز اقتصاد و معیشت مردم است، انتظار این 
است با کشورهایی که به دنبال دشمنی آشکار 
با طالبان نیستند، تعامالت بهتری داشته باشند 
و قطعا سیاست مسالمت آمیز با ایران که اولین 
این  در  است،  افغانستان  نیازهای  تامین کننده 

موضوع موثر خواهد بود.
البته به گفته سیادت، نقطه امیدی در این زمینه 
و  اقدامات  از  بسیاری  هم  آن  و  دارد  وجود 
سیاست های متفاوت طالبان است که از روش 
حکومتی آنان متفاوت است. او تصریح می کند: 
این مساله می تواند نوید آن را بدهد که با نگاه 
جدیدی که این جریان پیدا کردند، بتوانند از 
خودسری ها پرهیز و دوره گذار را کوتاه و ثبات 
و امنیت را میان دو کشور برقرار کنند که به تبع 
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  فرصت های  آن 

افزایش پیدا کند.
رفتار حکیمانه ایران در روابط با افغانستان

امور  در  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  مشاور 
افغانستان با اشاره به پیچیدگی مسائل مربوط 
به همسایه شرقی می گوید: به اعتقاد بنده در 
با افغانستان  مجموع آن رفتاری که در روابط 
تعمق  و  با صبر  و  بوده  حاصل شده، حکیمانه 

انجام شده است. باید با طالبان در حوزه های ...

برنامه ایران در روزهایی که کشورهای زیادی به ظرفیت های اقتصادی افغانستان چشم دوخته اند، چیست؟

بایدها و نبایدهای تعامل با همسایه شرقی
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نشست هماهنگی اجرای فاز دوم پروژه آموزش 
دوگانه شغلی ایران و آلمان با حضور نمایندگان 
دستگاه های دولتی متولی، مسئولین پروژه، نماینده 
اتاق بازرگانی ایران، تشکل های بخش خصوصی 
و واحد های تولیدی، در محل موسسه آموزش و 

پژوهش اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضوی،  خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
اتاق بازرگانی مشهد با همکاری اداره کل فنی 
را  و حرفه ای خراسان رضوی، پروژه مذکور 
اجرا  مرحله  به  اول  فاز  در  پایلوت  به صورت 
درآورده است و اجرای فاز دوم برای سه ساله 

آینده برنامه ریزی شده است.
آموزش  عناصر  ایجاد  برای  گذاری  *هدف 

دوگانه در مهارت آموزی
دوگانه  آموزش  پروژه  مدیر  مقیدی،  علیرضا 
درباره  نشست،  این  در  آلمان  و  ایران  شغلی 
گفت:  چنین  آن،  اجرای  وضعیت  آخرین 
آلمان،  و  ایران  شغلی  دوگانه  آموزش  طرح 
بازرگانی  اتاق  میان  تفاهم  در چهارچوب یک 

ایران، سازمان فنی و حرفه ای و بنیاد آموزش و 
مهارت آلمان در فاز اول به مرحله اجرا درآمده 
نیز  فاز دوم آن  برای اجرای  برنامه ریزی ها  و 
انجام گرفته است. بررسی های ما از توفیق این 
طرح در گام نخستین آن حکایت دارد، طرحی 
که آموزش  مهارت های فنی و کاربردی را برای 
صنعتی  واحدهای  نیاز  به  توجه  با  کار  نیروی 

دنبال می کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در فاز دوم اجرای 
پایلوت  که  هستیم  استان هایی  در  پروژه  این 
برنامه ریزی ما بودند. در فاز اول پروژه، شورای 
راهبری و ارتباطات الزم در پنج استان خراسان 
مرکزی  شرقی،  و  غربی  آذربایجان   رضوی، 
با  نیز  زیرساخت ها  و  گرفت  شکل  همدان  و 
مشارکت اتاق های بازرگانی استان ها و ادارات 
کل فنی و حرفه ای فراهم آمد. اتاق بازرگانی 
بنگاه  برای  مهارتی  آموزش  مدیریت  امروز 
های عضو خود را در دستورکار قرار داده است. 
آموزش ها تقاضامحور شده و در محیط واقعی 
کار در حال انجام است. در دو سال آینده هم 

از شرکت  بسیاری  که  بود  شاهد آن خواهیم 
ها آموزش های متناسب با نیاز خاص خود را 
به مرحله اجرا در می آورند و سیستم آموزش 
در محیط واقعی کار هم موفق تر عمل می کند. 
تحقق آن  پی  ما در  که  اهدافی هستند  این ها 

می باشیم.
که  است  این  مذکور  پروژه  افزود: هدف  وی 
آموزش  سیستم  در  دوگانه  آموزش  عناصر 
شده،  انجام  برنامه ریزی  طبق  بگیرد.  شکل 
هدف این بود که حدود 600 نفر را ظرف دو 
سال در پنج استان آموزش دهیم که 300 نفر 
از این تعداد، نیروی کار جدید باشند و بتوانیم 
همکاری 200 شرکت را نیز در این حوزه جلب 
نماییم. البته طبق آمار موجود، در ابتدای سال 
اول پروژه، بیش از 250 شرکت برای همکاری 

در این طرح اعالم آمادگی کرده اند.
مقیدی تصریح کرد: در تبریز بیش از 550 نفر 

از نیروی فعلی شرکت ها برای اخذ...

در چهارچوب همکاری مشترک موسسه آموزشی پژوهشی اتاق مشهد و اداره کل فنی و حرفه ای خراسان ضوی صورت می گیرد:

اجرای فاز دوم پروژه آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان در خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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شورای  دبیرخانه  جلسه  پنجمین  و  سی 
بخش خصوصی خراسان  و  دولت  گفت وگوی 
پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث  موضوع  با  رضوی 
چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی 
و اعتبار بنگاه های اقتصادی نزد شبکه بانکی با 
هدف فراهم نمودن امکان پرداخت تسهیالت 
محل  در  خرد  و  متوسط  کارهای  و  کسب  به 

کمیسیون هماهنگی بانکهای استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر 
نشست  ابتدای  در  دبیرخانه  این  رئیس  لبافی، 
و  استان  در  شده  ایجاد  تغییرات  کرد:  اظهار 
حضور سردار نظری به عنوان استاندار خراسان 
رضوی، توامان شد با تاکید استاندار بر کمیسیون 
ارائه  جهت  شورا  دبیرخانه  و  بانکها  هماهنگی 
پیشنهاداتی مبنی بر استفاده از ظرفیتهای موجود 
برای تامین مالی کسب و کارهای خرد و متوسط.

وی ادامه داد: طی سالهای 13۹۸ و 13۹۹ تحت 
عنوان معینهای اقتصادی اقداماتی برای حمایت از 
کسب و کارهای خرد انجام دادیم. در طرح مثلث 

به توسعه استان  اقتصادی همه بخشها  توسعه 
کمک می کنند. در آن زمان آقای رزم حسینی، 
بخش  حضور  بر  زیادی  تاکید  وقت،  استاندار 
خصوصی داشت و همه ظرفیتها در این زمینه پای 
کار آمد. اجرای این مدل در تعدادی از استانها 
و وزارتخانه صمت طی قراردادهایی با ایمیدرو و 

ایدرو نیز در دستور کار قرار گرفت.
لبافی، نقبی هم به وضعیت منابع و مصارف بانکی 
استان و وضعیت درآمدی مردم زد و تصریح 
قابل  که  درآمدی  های  سرانه  میانگین  کرد: 
اندازه گیری و متقن است، در خراسان رضوی 
از میانگین کشور پایین تر می باشد. در حوزه 
مصارف به منابع بانکی نیز علیرغم تالش های 
صورت گرفته، در سال های اخیر شرایط چندان 
رو به بهبودی نداشته ایم. بر همین اساس، باید 

اشکاالت موجود را مرتفع نماییم.
وی  اظهار کرد: در بحث تامین مالی کسب و 
کارهای خرد به دنبال این هستیم که ظرفیت 
جدیدی به خصوص از سوی شرکت های دولتی، 
واسطه  به  و  کنیم  ایجاد  خصوصی  و  خصولتی 

گردش مالی آن ها، ظرفیتی برای تامین مالی 
واحدهای خرد و متوسط فراهم سازیم.

نقدینگی شرکت  میلیاردی  *گردش 15هزار 
های مستقر در برخی شهرستان ها

و  دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش 
گردش نقدینگی 15هزار میلیاردی شرکت در 
برخی نقاط محروم استان  بیان کرد: اینکه چه 
مقدار از این نقدینگی به توسعه منطقه می انجامد، 

مشخص نیست.
حساب تعدادی از شرکتهای مستقر در برخی 
شهرستانها خارج از استان ماست و این درحالی 
است که این شرکتها از زیربناها و زیرساختهای 

خراسان رضوی استفاده میکنند.
لبافی تاکید کرد: بحث ما این است که از محل 
آنها  اغلب  که  شرکتها  این  نقدینگی  گردش 
برای  بانک،  چند  یا  یک  در  هستند،  خصولتی 

کسب و کارهای منطقه برنامه ریزی شود...

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

ساز و کار  تامین مالی از محل اعتبار و گردش نقدینگی شرکت ها و 
بنگاه های بزرگ اقتصادی
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تشدید بحران آب در ایران، حرف تازه ای نیست. 
ردپای خشکسالی حاال دیگر حتی در استان های 
غنی از منابع آبی هم پیداست. برای خراسان رضوی 
که سال هاست با این پدیده دست به گریبان بوده، 

حاال بحران چهره خود را 
جدی تر نشان می دهد و 
مجموع 37  از  دشت   33
فهرست  در  استان  دشت 
ها  ممنوعه  و  ها  بحرانی 
قرار گرفته اند و بقیه هم 
احوال خوبی ندارند. استانی 
که به جهت شرایط اقلیمی، 
اتکای زیادی به تامین آب 
از منابع زیرزمینی دارد، حاال 
مخازن  کسری  بیشترین 
آب های زیرزمینی در بین 

استان های کشور را هم به نام خود ثبت کرده 
است. در این میان، ظرفیت بزرگی از اقتصاد این 
خطه نیز به بخش کشاورزی وابسته است و البته 
در امتداد ظرفیت موجود در این بخش هم صنایع 
تبدیلی و غذایی شکل گرفته اند. بررسی ها نشان 
می دهد که با کاهش بارندگی ها و تحلیل رفتن 
اثرگذاری  از کل  از ۸0درصد  بیش  آبی،  منابع 
خشکسالی به بخش کشاورزی تحمیل می شود 
و پس از آن صنایع تبدیلی و غذایی نیز باید آثار 
ثانویه آن را بر دوش بکشند. در این گزارش، 
چالش های موجود در این بخش ها را به روایت 

فعاالن این حوزه، منعکس کرده ایم: 
ضرورت اتخاذ رویکردهای جدید و تخصصی به 

منظور گذر از بحران خشکسالی 
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی 
و آب اتاق بازرگانی مشهد، باور دارد که شرایط 
صنایع غذایی با توجه به تشدید خشکسالی در 
ایران، رو به بحران گذاشته است و توضیح می 

دهد: مواد اولیه بخش زیادی از این صنایع وابسته 
به بخش کشاورزی است و تحلیل رفتن ظرفیت 
کشت و کار، به معنای بحران مواد اولیه برای این 
صنایع و کاهش کیفیت در بخش تولید است. وی 

ادامه می دهد: صنایع غذایی از جهات مختلفی به 
لحاظ بحران آبی و چالش های اقلیمی تحت فشار 
هستند. در این میان صنایعی که مواد اولیه آن ها 
سبزیجات و صیفی جات است، از این حیث متحمل 
بیشترین آسیب شده اند. در تولید محصوالت 
باغی و زعفران نیز افت ملموسی را در سال جاری 
شاهد بوده ایم که آثارش از همین حاال در بازار 
قابل مشاهده است. به گفته شریعتی مقدم، همه 
چالش های فعاالن این حوزه به خشکسالی محدود 
نمی شود و وقتی موضوعاتی همچون قیمت مواد 
اولیه، کمبود نقدینگی، تعهدات ارزی، بدهی های 
مالیاتی و تامین اجتماعی، مسائل مربوط صادرات 
و... نیز به این مشکل افزوده می شوند؛ نتیجه اش 
کاهش تولید و در نهایت تعطیلی صنایع این بخش 
خواهد بود. مبحثی که در بلندمدت امنیت غذایی 
را هم تهدید خواهد کرد. وی یادآور می شود: با 
توجه به اقلیم استان و تداوم شرایط خشکسالی 
باید رویکرد جدید و تخصصی مدنظر مسئوالن 

کمیسیون  رئیس  بگیرد.  قرار  امر  متولیان  و 
کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد متذکر شد: 
تغییر دولت و نگاه ویژه آن به بخش کشاورزی از 
نکات مثبتی است که می توان به اتخاذ تدابیر جدید 
خشکسالی  با  مقابله  منظور  به 
امیدوار بود. شورای قیمت گذاری 
این  به  کشاورزی  جهاد  وزارت 
حوزه ورود کرده و در خصوص 
محصوالتی مانند گندم، زعفران 
دست  در  را  هایی  فعالیت  و... 
که  صادراتی  بسته  دارد.  اقدام 
اقتصادی  معاون  توسط  پیشتر 
ریاست جمهوری ابالغ شده بود 
نیز حاوی نکاتی است که رسوب 
مواد اولیه از جمله نهاده های دامی 
را در گمرکات کاهش می دهد 
اما اثرگذاری همه این رویکردها در صورت اجرای 
درست و به موقع آن هاست. بخش خصوصی با 
توجه به منابع محدود مالی که در اختیار دارد، از 
توان کافی برای ورود به اصالحات بنیادین در این 
حوزه برخوردار نیست و نیازمند برنامه ریزی و 

حمایت دولتی است.
راهی  خشکسالی  پی  در  استان  مولد  های  دام 

کشتارگاه می شوند
مجید مهدوی، رئیس اتحادیه دامداران خراسان 
پیامدهای  و  تبعات  به  باره  این  در  رضوی 
خشکسالی های پیاپی برای فعاالن این بخش می 
پردازد و می گوید: طی سال های اخیر متاسفانه 
پدیده خشکسالی، بخش کشاورزی را به عنوان 
کرده  جدی  تهدید  دچار  غذایی  امنیت  پایه 
است، لذا صنایع غذایی مرتبط با حوزه گوشت، 
محصوالت لبنی و فراورده های مربوط به آن نیز...

فعاالن بخش صنعت و کشاورزی از دغدغه هایشان در خصوص تاثیرات ثانویه بحران آب می گویند:

سایه سنگین خشکسالی بر سر صنایع تبدیلی و غذایی
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رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی خراسان رضوی از آغاز امکان سنجی 
برخی  نزدیکی  در  ریلی  خطوط  ایجاد  برای 

شهرکهای صنعتی استان خبر داد.
در  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  لبافی  اکبر  علی 
آخرین نشست این دبیرخانه با دست اندرکاران 
حوزه های مختلف صنعت و راه آهن، ایجاد ریل 
در نزدیکی شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این استان با توجه به گستره بسیار 
و کشورهایی که در اطراف آن قرار دارند، از 
واحدهای  از  کاال  ارسال  برای  مناسب  بستر 
تولیدی خود به داخل و خارج کشور و همچنین 
واردات مواد اولیه بخش تولید برخوردار است.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش 
از  یکی  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  خصوصی 
رویکردهای توسعه این است که فعالیت بنگاه 
راه  از  یکی  و  باشد  داشته  اقتصادی  توجیه  ها 
از  تولید  های  هزینه  کاهش  آن،  تحقق  های 
طریق تسهیل در حمل و نقل کاالها در صادرات 
و ارسال به نقاط مختلف کشور یا حمل مواد اولیه 

به واحدها است.
شهرکهای  به  ریل  کردن  نزدیک  گفت:  وی 
آن  جمله  از  که  دارد  بسیار  مزیتهای  صنعتی 

کاهش حوادث  کاال،  تمام شده  قیمت  کاهش 
غیرمترقبه جاده ای و مشکالت زیست محیطی 

است.
شهرکهای  اینک  هم  هرچند  افزود:  لبافی 
صنعتی حوالی نیشابور از مزیت ریل برخوردار 

هستند و بارانداز ایستگاه شهید مطهری نیز از 
ریل برخوردار می باشد اما مزیت ریل باید شامل 
شهرستان  در  بویژه  صنعتی  شهرکهای  همه 

مشهد شود.
راستا شرکت شهرکهای  این  داد: در  ادامه  وی 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  صنعتی، 

تشکلهای بخش خصوصی باید امکان سنجی مبنی 
بر اینکه کدام شهرکهای صنعتی در کدام شهرها 

می توانند از ریل برخوردار باشند، انجام دهند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش 
اکنون  هم  گفت:  رضوی  خراسان  خصوصی 
و  دوغارون  محور  مندی  بهره  ابتدایی  مراحل 
انجام  از ریل در حال  شهرک صنعتی فریمان 
است و بستر ایجاد ریل برای شهرکهای صنعتی 
توس، ماشین سازی و فناوریهای نوین و برخی 

شهرکهای مهم استان نیز باید فراهم شود.
این  در  راه آهن  شبکه  کیلومتر   700 و  هزار 
استان ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته و 
عالوه بر آن مسیرهای ریلی دیگری نیز در حال 
ساخت است. ساالنه 7.3 میلیون تن بار در مسیر 
خطوط راه آهن خراسان رضوی جابه جا می شود. 

ریلی خراسان  راه آهن در شبکه  ایستگاه   23
دایر است و روزانه 6۸ رام قطار مسافربری در 
مسیر ریلی منتهی به مشهد به صورت رفت و 

برگشت حرکت می کنند.

 رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

ایجاد راه آهن برای شهرک های صنعتی خراسان رضوی در دستور 
کار قرار گرفت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

https://www.mccima.com/?id=74985


دیماه 1400

صفحه 26

شورای  دبیرخانه  جلسه  چهارمین  و  سی  در 
خراسان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی 
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  چالش های  رضوی، 
صادرکنندگان صنایع لبنی در بحث قیمت گذاری 
محورهای  توسعه  موضوع  پیشنهادات  نیز  و 
ارتباطی شهرک های صنعتی با ایستگاه های ریل 

برای  شهرک  مجاور 
کاال  جابه جایی  و  حمل 

بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
کشاورزی  و  معادن 
علی  رضوی،  خراسان 
رئیس  لبافی،  اکبر 
در  دبیرخانه  این 
در  و  نشست  ابتدای 
کار  دستور  توضیح 
موضوع  گفت:  نخست 

مشکالت  از  یکی  لبنی  صنایع  گذاری  قیمت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت لبنی 
است. در این حوزه زمینه چند متولی وجود دارد 
و همین مساله به تشدید مشکالت منجر شده 
است؛ زیرا برخی از مسئوالن به قیمت گذاری 
آزاد، برخی به قیمت گذاری دستوری و شماری 
هم به تلفیق هر دو معتقدند و همین امر موجب 
تصمیم گیری براساس دیدگاه های متفاوت می 

شود.
لبافی افزود: در این جلسه باید به جمع بندی 
تا  دارد  وجود  حلی  راه  چه  ببینیم  و  برسیم 
مند  ضابطه  صورت  به  گذاری  قیمت  موضوع 

بررسی شود.
و  دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: یکی 
از اشکاالت موجود در کشور، عدم نظرخواهی 

از بخش خصوصی در تصمیم گیری هاست؛ در 
حالی که در قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار به این موضوع و اخذ 
از موضوع در  تاثیرپذیر  نظر بخش خصوصی 

زمان تصمیم گیری تاکید شده است.
وی تاکید کرد: قیمت گذاری باید به گونه ای 

هم  و  شود  حفظ  تولیدی  واحد  هم  که  باشد 
جریان صادرات تداوم یابد.

 *تفاوت قیمت تمام شده محصوالت لبنی در 
خراسان رضوی با برخی استان ها

تعاونی  شرکت  مدیرعامل  نیا،  هدایت  مهدی 
پاستوریزه  لبنی  های  فراورده  کارخانجات 
گفت:  موضوع  این  توضیح  در  نیز  خراسان 
همه  برای  کشور  در  دستوری  گذاری  قیمت 
استان ها یکسان اعمال می شود؛ اما با توجه به 
فاصله استان ما با بنادر، هزینه شیر خام برای 
واحدهای لبنی خراسان رضوی بیش از برخی 
استان ها تمام می شود و در نتیجه، قیمت تمام 
از برخی  لبنی استان ما بیش  شده محصوالت 

دیگر از استان ها است.
وی افزود: گاوداری ها آذرماه پارسال با ارائه 
شیر به قیمت هر کیلوگرم 4500 تومان مخالف 

افزایش  روبه  قیمت ها  زمان  از همان  و  بودند 
رفت و تا نوروز امسال به 5هزار تومان رسید. 
لبنی  قیمت محصوالت  است که  این در حالی 
تغییر نکرد. در تابستان امسال نیز قیمت شیر به 
5500 تومان رسید و باز هم کارخانجات لبنی 
قیمت  زیرا  نداشتند؛  را  قیمت  افزایش  اجازه 
گذاری ها دستوری بود.

کرد:  تاکید  نیا  هدایت 
به  توجه  با  طرفی،  از 
کره،  نرخ  افزایش 
دولت به صورت یکباره 
کره  و  روغن  صادرات 
اعالم  ممنوع  پارسال  را 
کرد و به همین دلیل هم 
اکنون، ۸هزار تن خامه، 
دپو شده  کره  و  چربی 
دارد.  وجود  استان  در 
خشک  شیر  صادرات 
هم فاقد توجیه اقتصادی است و به همین دلیل 
در این مدت کارخانجات لبنی استان ضررهای 

زیادی را متحمل شده اند.
اولین  امسال  تیرماه   17 تاریخ  در  گفت:  وی 
کشاورزی  محصوالت  از  حمایت  ستاد  جلسه 
در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد و قیمت 
شیر به 6600 تومان افزایش یافت و به دنبال 
آن، در دستورالعملی اعالم شد که در مردادماه 
سازمان تعاون روستایی در هر استان شیر را 

خریداری کند.
هدایت نیا تاکید کرد: نکته دیگر اینکه علیرغم 
کرده  اعالم  کشاورزی  جهاد  اخیر  اینکه 
تومان   6400 قیمت  با  را  شیر  کارخانجات 

خریداری کنند و می توانند افزایش قیمت را...

در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

مشکالت ناشی از قیمت گذاری دستوری لبنیات
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انتخاب  همایش  نهمین  در 
تجاری  برگزیده  های  نشان 
برند   ۹ از  رضوی،  خراسان 
برتر و 6 برند شایسته تقدیر 
 4 نیز  و  »صنعت«  بخش  در 
تقدیر  شایسته  و  برتر  برند 
حضور  با  »صنفی«،  حوزه  در 
اقتصادی،  فعاالن  و  مسئوالن 

تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی اتاق 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
رضوی؛  خراسان  کشاورزی 
هیات  رئیس  رسولیان،  علی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
شهرک  و  کوچک  صنایع 

های صنعتی ایران در این مراسم گفت: طبق 
استان  در  صنعتی  های  شهرک  اغلب  آمارها، 
و  توسعه هستند  های مختلف کشور در حال 
برخی از آنها در مرحله ساخت سوله، برخی در 
مرحله نصب ماشین آالت و شماری هم در حال 

رسیدن به مرحله بهره برداری می باشند.
طرح   4400 از  بیش  اکنون  هم  افزود:  وی 
مرحله  در  کشور  صنعتی  های  شهرک  در 
پیاده سازی و نصب ماشین آالت هستند و این 
اتفاقات، نوید پیشرفت های خوبی را در بخش 

صنعت کشور می دهد. 
آمارها  طرفی  از  کرد:  خاطرنشان  رسولیان 
در  کشور  خارجی  تجارت  رشد  از  حکایت 
کشور دارد و فعاالن اقتصادی در برخی بازارها 
توسعه  حال  در  نداشته،  تاثیری  تحریم  که 

ظرفیت های صادراتی خود هستند.
صنعت  سازی  داخلی  عمق  اینکه  بیان  با  وی 
بسیاری  شد:  متذکر  است،  رشد  حال  در  نیز 
از قطعاتی که قبال وارداتی بوده امروز در حال 

تولید در کشور هستند و تکنولوژی هایی که 
پیش تر منحصر به دیگر کشورها بوده، امروز 
در کشور ما نیز تولید و ارائه می شود؛ اما باید به 
این توجه کنیم که بخشی از این توفیقات ناشی 
ممنوعیت  است.  واردات  منع  سیاست های  از 
واردات 500 قلم کاال و تعرفه های باالی برخی 

از اجناس در این موفقیت نقش داشته است.
رسولیان با تاکید بر اهمیت برندسازی و برند 
المللی  بین  حوزه  در  ایرانی  محصوالت  شدن 
عنوان کرد: برای رقابت در حوزه صادرات عالوه 
بر قیمت، باید به طور ویژه به مساله برند توجه 
کنیم. این موضوع در حوزه تولید نیز صدق می 
کند. باید به سمت برند شدن و تولید کاالهای 
چنین  برگزاری  و  برویم  رقابتی  و  باکیفیت 

رویدادهایی به تحقق این امر کمک می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران از شناسایی 
1400 نیاز فناورانه در سطح کشور خبر داد و 
فناورانه در داخل  نیاز  به 400  گفت: نزدیک 
رفع آن چاره اندیشی  برای  و  کشور شناسایی 

بنیان  دانش  های  شرکت  برخی  است؛  شده 
کاالهایی که امکان تولید نداشته و نیاز به فناوری 
باالیی داشته اند را در سطح کشور تولید کرده 
اند و این جای خرسندی است. سیاست ما در 
شهرک های صنعتی نیز قائل شدن امتیاز ویژه 

ای برای شرکت های دانش بنیان است.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از صاحبان برندها 
رقابت  قدرت  که  کسانی  به  باید  شد:  یادآور 
بیشتری دارند و از امکان توسعه ظرفیت های 
برخوردار هستند،  دنیا  رقابتی  فضای  در  خود 

توجه نماییم.
در  آمایش صنعتی  آغاز  به  اشاره  با  رسولیان 
استان های مختلف گفت: ما در چارچوب این 
آمایش سیاست گذاری فعالیت های اقتصادی 
واحدهای  است  ممکن  داد.  خواهیم  انجام  را 
مختلفی در یک حوزه کاری ورود کرده باشند و 
ما هم خدمات یکسانی ارائه دهیم ولی در طرح 
آمایش جدید، براساس ظرفیت های سرمایه...

در نهمین همایش نشان تجاری در مشهد صورت گرفت:

تجلیل از 19 برند برتر و شایسته تقدیر صنعتی و صنفی
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با  مشهد،  به  سفر  در  ایران  در  اتریش  سفیر 
با  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  در  حضور 
اتاق  این  الملل  بین  راهبردی  نظارت  مسئول 
در  استان  این  ظرفیت های  پیرامون  و  دیدار 
و  کشاورزی  و  صنعت  تولید،  های  عرصه 
همچنین جایگاه راهبردی این خطه در تجارت 

با کشورهای منطقه گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ » محمدرضا 
توکلی زاده«، عضو هیات رئیسه و مسئول نظارت 
راهبردی بین الملل اتاق بازرگانی مشهد در این 
داد:  توضیح  و  گفت  سخن  استان  از  مالقات، 
این خطه به جهات مختلفی، دارای ظرفیت های 
فعالیت  و  گذاری  سرمایه  برای  ارزشمندی 
اقتصادی است. به طور اخص، شهر مشهد در 
گذر این سال ها محور توجه و حضور سرمایه 
متعدد  گستره  است.  بوده  بسیاری  گذاران 

و  تولید  از  اقتصادی  فعالیت های  از  بزرگی  و 
و  خدمات  و  گردشگری  تا  معدن  و  صنعت 
کشاورزی در این استان وجود دارد و همه آن ها 

دارای پتانسیل رشد هستند.
وجود  به  توجه  با  مشهد  شهر  داد:  ادامه  وی 
بارگاه منور امام رضا)ع(، به عنوان یکی از مراکز 
زیارتی تشیع در ایران و جهان محسوب می شود 
گردشگر  و  زائر  میلیون   30 حدود  ساالنه  و 
به این شهر سفر می کنند که همین موضوع، 
اسباب رونق اقتصادی را برای این استان فراهم 

کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به 
سیاست های کالن اقتصادی در خراسان رضوی 
بیان کرد: اقتصاد این خطه عمدتا بر دوش بخش 
خصوصی بوده و در گذر این سال ها نیز با توجه 
به سیاستگذاری های انجام شده، فعاالن اقتصادی 
در  متوسط  و  کوچک  صنایع  ایجاد  به  تشویق 

نگاه  این  اند.  پراکنده شده  و  روستایی  مناطق 
باعث شده تا گستره فعالیت های اقتصادی در 

این استان، عمده بخش ها را در بر بگیرد.
وی نقبی به ظرفیت های مشترک زد و گفت: 
از  یکی  تاکنون  گذشته  از  نیز  اتریش  کشور 
صنایع  بخش  در  ماشین آالت  تولیدکنندگان 
کوچک و متوسط و همچنین در زمینه کشاورزی 
تبادل  زمینه  که  رسد  می  نظر  به  است.  بوده 
دانش و تکنولوژی برای دو کشور فراهم باشد 
و شاید این موضوع را بتوان در تعامالت آینده، 

مدنظر قرار داد.
زودتر  هرچه  امیدواریم  داد:  ادامه  توکلی زاده 
از  بتوانیم  که  کند  تغییر  گونه ای  به  شرایط 
بهبود  جهت  در  اتریش  تکنولوژی  و  توانایی  

زیرساخت های تولیدی کشورمان استفاده ...

در دیدار سفیر اتریش با مسئول نظارت راهبردی بین الملل اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد:

تاکید بر زمینه سازی برای آشنایی بیشتر و توسعه تعامالت اقتصادی
میان اتریش و خراسان رضوی
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رئیس اتاق بازرگانی پیشاور و مسئول نظارت 
در  مشهد،  بازرگانی  اتاق  الملل  بین  راهبردی 
گفتگویی آنالین، زمینه همکاری های مشترک 
و تعامالت تجاری و اقتصادی پاکستان و استان 

خراسان رضوی را بررسی نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ » محمدرضا 
کشور  کرد:  عنوان  دیدار  این  در  توکلی زاده« 
ایران و پاکستان در حوزه تعامالت اقتصادی، 
سوابق دیرینه و ارزشمندی دارند و این ظرفیت 
های  همکاری  چهارچوب  در  که  دارد  وجود 
مشترک و شناسایی بهتر بازار طرفین، در بخش 
تجارت خارجی، همکاری های ارزشمندتری را 

رقم بزنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
تاکید کرد: در بحث افزایش تجارت میان ایران 
و  اقتصادی  توانایی های  شناسایی  پاکستان،  و 
تجاری دو کشور ضرورت دارد. به عنوان مثال 
دو کشور با محوریت بخش خصوصی می توانند 
پیشنهاد صادرات اقالم و کاالهای مختلف را به 
پاکستان ارائه بدهند. این اتفاق می تواند مبنایی 
کشور  دو  میان  تجاری  مبادالت  شروع  برای 

باشد.
وی همچنین عنوان کرد: استقبال می کنیم که 
تجار پیشاور و خراسان رضوی در یک وبینار 
در  و  پرداخته  گفتگو  به  یکدیگر  با  مشترک 
خصوص نقاط قوت تجاری خود توضیحاتی را 
بیان کنند تا زمینه تجارت میان دو طرف فراهم 
موجبات  تواند  می  تعامالت  گونه  این  شود. 
تقویت تعامالت اقتصادی ایران و پاکستان در 

آینده را فراهم آورد.
 وی خاطر نشان کرد: درحال حاضر نقاط مرزی 
اگر  و  است  محدود  کشور  دو  میان  تجاری  و 
پتانسیل ایران و پاکستان برای مبادالت تجاری 

تقویت شود و گمرک های دو کشور افزایش پیدا 
کند، شاهد بهبود تعامالت اقتصادی و همچنین 

کاهش هزینه های حمل و نقل خواهیم بود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
بخش  در  موجود  های  محدودیت  به  اشاره  با 
عنوان  پاکستان،  و  ایران  میان  بانکی  مراودات 
کرد: با توجه به محدودیت هایی که عمدتا از 
تحریم ها نشات می گیرند؛ در این زمینه باید به 
روش های مبتکرانه و جدید بیاندیشیم که یکی از 
این راه ها؛ تهاتر کاال با کاال میان ایران و پاکستان 
است که اگر بشود در این زمینه راه ارتباطی را 

ایجاد کرد، به نفع دو طرف خواهد بود.
وی تصریح کرد: از تعامالت ارزشمندی که در 
به ویژه در بخش  میان دو کشور  حال حاضر 
خصوصی حاصل آمده، خرسندیم و امیدواریم 
این روابط در سطوح باالتر و موثرتری ادامه پیدا 
کند. در حال حاضر مشکالت و موانعی بر سر 
تعامالت بیشتر وجود دارد و ما از مسیرهایی که 
به بهبود روابط اقتصادی و حل مشکالت موجود 
در بخش تجارت دو کشور منجر شود، استقبال 

می کنیم.

توکلی زاده این نکته را هم یادآور شد که؛»مشهد 
یک شهر زیارتی نیز می باشد و امیدواریم تاجران 
پاکستان به این شهر سفر کرده تا میزبان آن ها 
باشیم و همچنین طی این سفر تاجران دو کشور 
نیز تعامالتی را با یکدیگر برقرار کنند تا شاهد 
توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان خصوصا 

در پیشاور و خراسان رضوی باشیم.
اتاق  رئیس  احمد،  خورشید  حسنین  ادامه  در 
بازرگانی پیشاور نیز به ایراد سخن پرداخت و 
گفت: پاکستان نیز از ایجاد تعامالت و افزایش 
مراودات اقتصادی با ایران استقبال خواهد کرد. 
امیدواریم به زودی در ایران و خراسان رضوی، 

گفتگو و مالقات حضور داشته باشیم.
او نیز با تصدیق این موضوع که در حال حاضر 
مشکالت متعددی گریبانگیر تجارت و تعامالت 
اقتصادی دو کشور است، خواستار همگرایی دو 
طرف برای رسیدن به راهکارهایی جهت عبور 

از مشکالت موجود شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر کاالهایی همچون...

در گفتگوی آنالین رئیس اتاق بازرگانی پیشاور و مسئول نظارت راهبردی بین الملل اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد:

تالش برای راهگشایی در روابط تجاری خراسان رضوی و پاکستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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صدور  یا  مقررات  و  قوانین  وضع  کلی  هدف 
کسب  برای  ها  دستورالعمل  و  ها  بخشنامه 
اما  فرایندهاست  تسهیل  مختلف،  کارهای  و 
تفاسیر  یا  نشود  اجرا  مقررات  همین  چنانچه 
گیرد  آنها صورت  از  ای  سلیقه  برداشتهای  و 
می توان وضع قوانین جدید را فقط دور باطلی 
دانست که هیچ کمکی به رونق تولید و کسب و 

کارها نمی کند.
کارشناسان و فعاالن اقتصادی بخشهای مختلف 
می گویند که قوانین زیاد و متعددی در بخش 
اقتصادی وجود دارد و کشور به هیچ وجه در این 
زمینه با کمبود مواجه نیست اما این قوانین یا به 
طور کامل اجرا نمی شوند یا آنچنان زیادند که 
یکدیگر را خنثی می کنند یا این که برداشتهای 

سلیقه ای از آنها صورت می گیرد.
یا  رسانی  روز  به  نیازمند  را  قوانین  نیز  برخی 
اصالح منطبق بر شرایط روز کشور می دانند و 
توصیه می کنند که به جای وضع قوانین جدید 
فعاالن  نفع  به  را  موجود  قوانین  همین  باید 

اقتصادی و اقتصاد کشور اصالح کرد.
خانه صنعت،  دبیر  و  اقتصادی  فعاالن  از  یکی 
معدن و تجارت خراسان رضوی تعدد قوانین و 
قانونگذاریهای بی شمار از سوی مجلس شورای 
اسالمی را یکی از موانع رونق تولید بر شمرد 
و گفت: باور داریم که دیگر نیازی به تصویب 
اینک 12 هزار  نیست زیرا هم  قوانین جدید 
قانون در کشور وجود دارد و از این لحاظ اشباع 

شده ایم.
حسین خانی زاده افزود: به نظر می رسد قوانین 
بخش  برای  را  الزم  کارآمدی  اقتصادی  حوزه 
تولید نداشته اند پس از مجلس شورای اسالمی 
می خواهیم که به جای تصویب قانون جدید، 
را  تولید  با  مرتبط  مخل  حتی  و  مازاد  قوانین 

حذف کنند.

فضای  مستمر  بهبود  قانون  کرد:  اضافه  وی 
کسب و کار برای بخش تولید کفایت می کند 
باید از سرمایه فکری  و در اصالح قوانین نیز 
بخش خصوصی استفاده کرد و برنامه ریزیها 

مبتنی بر نظر اقتصاددانان باشد.
قوانین ضد تولید

یکی از اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
با انتقاد از انباشت قوانین معتقد است: از دوره 
مشروطه تاکنون بسیاری از قوانین نه تنها به نفع 

تولید نبوده بلکه ضد آن نیز بوده است.
شورای  مجلس  افزود:  بحرینیان  محمد  سید 
مجوزهای  صدور  تسهیل  طرح  اخیر  اسالمی 
کسب و کار را تصویب کرد اما آیا وکالی مردم 
حوزه،  این  در  تصمیمی  نوع  هر  اخذ  از  پیش 
بعضی آمارهای نگران کننده را بررسی کرده اند.

وی ادامه داد: به استناد آمارهای اعالمی از سوی 
وزارت صمت، در حال حاضر 1۸3 واحد تولید 
انواع میلگرد در کشور دارای پروانه بهره برداری 
برداری صادره  بهره  پروانه های  هستند، شمار 
و  شده  اعالم  مورد   342 پروفیل  تولید  برای 
353 واحد نیز به تولید مقاطع و تیرآهن مشغول 
هستند، 160 واحد نیز تولید لوله های فوالدی و 

37 واحد هم تولید انواع ورق می کنند.
توسعه  و  اقتصادی  پژوهشهای  دفتر  مدیر 
بر  عالوه  گفت:  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق 
هزینه های سنگینی که صرف تامین مواد اولیه این 
واحدها می شود بررسی ها حکایت از آن دارد که 
مجموع تولید همه این واحدها به اندازه یک سوم 

تولید یک واحد صنعتی در کره جنوبی نیست.
بحرینیان افزود: جداول داده- ستانده مالیاتی 
که سال 13۹0 توسط مرکز پژوهشهای مجلس 
منتشر شد نشان می دهد که  شورای اسالمی 
ارزش افزوده ناخالص بخش صنعت ۹4 هزار و 
۹00 میلیارد تومان بوده است اما مالیاتی که از 

این بخش صنعت ستانده شده، 61.۸2 درصد 
از کل مالیات همه بخش ها بوده است.

بخش  ناخالص  افزوده  ارزش  داد:  ادامه  وی 
 700 و  هزار   2۹۸ سال،  همان  در  خدمات 
میلیارد تومان اعالم شد ولی 22 درصد مالیات 
پس  گردید  پرداخت  بخش  این  از  کشور 
از  شکل  همین  در  مشخصا  بودن،  تولید  ضد 

عملکردها و مقررات معنا می شود.
مدیر دفتر پژوهشهای اقتصادی و توسعه اتاق 
ترین  ارزنده  بازرگانی خراسان رضوی گفت: 
و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون  بخش 
ارتقای نظام مالی کشور ماده 21 آن است که 
است  بانک مرکزی موظف شده  ماده  این  در 
پایدار  در گردش  تأمین سرمایه  منظور  به  تا 
بخش های  در  فعال  اقتصادی  واحدهای  برای 
مختلف، حساب ویژه تامین سرمایه در گردش 
را بازگشایی کند اما این بخش از قانون تا کنون 

رنگ اجرا به خود نگرفته است.
بحرینیان افزود: در حالی  که نص اصلی قانون 
هنوز به طور کامل اجرا نمی شود مجلس شورای 
اسالمی کمر به تصویب قوانین جدید می بندد و 
قانون الحاق 2 ماده به قانون رفع موانع تولید را 
مصوب می سازد که اثرات مثبت قانون اول را 

تضعیف می کند.
در  کار  و  کسب  مخل  قوانین  جلد   6 تدوین 

خراسان رضوی
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره به 
خبرنگار ایرنا گفت: در کشور قوانین و مقررات 
کاربردی یا موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی 
کم نیستند اما آن قدر قوانین در این بخش زیاد 
است که گاه از آنها تفسیرهای متعددی انجام...

در گفتگو با جمعی از صاحب نظران مطرح شد:

دور باطل وضع قوانین در حوزه کسب و کار
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