
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقام معظم رهبری:
 است؛ یمسائل مهم و اساس  یکند، از جمله یگذارهیکشور سرما یمسائل اقتصاد ینهی که بتواند رد زم  یو کمک هب بخش خصوص  یبخش خصوص  یگذارهیسرما شی افزا یمسئله

هـرنامـخب  
 ااتق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی  خراسان رضوی

 صفحه22/  1400 ماه مهر/  سهشماره  

 و نشرروابط عمومی تهیه شده در واحد  صفحه

 رو تیتر
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 آنچه در این شماره می خوانید ... صفحه

5 
 صورت گرفت: یو صاحبنظران اقتصاد دیبا حضور اسات

تحولات  هیو افغانستان، در سا رانیا یتعاملات اقتصاد ندهیآ یبررس
 یشرق هیهمسا یاسیس

6 
 استاندار اراتیمساله اخت

از وزارت  یخراسان رضو یدرخواست فعالان اقتصاد نیمهمتر

 ست؟یچ دیاستاندار جد نییکشور در تع

 شد یبررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدر دب

 یهاتیکاران و ظرفمعدن یونقلو حمل یحقوق یهادغدغه

 ماندهمعطل

7 

10 
 شد: یبررس یخراسان رضو یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیجلسه کم نیدر سوم

 آب و برق عیصنا یرو شیپ یهاحل گره یبرا یشنهاداتیپ

12 
 یگره قاچاق برتار و پود صنعت نساج

 کشور در خراسان یزاصنعت اشتغال نیموانع رشد دوم یبررس

 صنعت اتاق مشهد ونیسیکم سیدر گفتگو با رئ یرضو

 نستانو افغا رانیا ینسبت به ابعاد روابط اقتصاد ینگر ندهیضرورت آ

 نیا یجلسه اتاق فکر تحولات افغانستان با حضور صاحبنظران اقتصاد نیسوم

و  یموجود و آت یگذارهیسرما یهاتیحوزه در اتاق مشهد برگزار شد و ظرف

 ...گذاشته شد یبه بحث و بررس ،یتعاملات اقتصاد شیافزا یراه ها نیهمچن
   4 ...................................... صفحه ...................................................................

 ازمندیبسنده نشود، ن  «حرف»به  یتحول اقتصاد یبرا
 میهست ییعملگرا

 ییها با صداگفت: دولت رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 ... اما در عمل ندیگویسخن م یو تحول اقتصاد رییرسا، از ضرورت تغ

 2............................................... صفحه .............................................................

 عنوان کرد: رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 لیو تحم یدام یهادر حمل نهاده هاییانحصارگرا

 دیمضاعف به بخش تول یهانهیهز

 یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یجلسه شورا نیهشتاد و چهارم

 هیضابطه کرا یرشد مکرر و ب ،یدام یحمل نهاده ها یهاچالش یبه منظور بررس

 ...یخراسان رضو یمطالبات فعالان حوزه تعاون، در محل استاندار یاحمل و پاره

 3............................................... صفحه .............................................................

 ی:دولت و بخش خصوص یگفتگو یجلسه شورا نیهشتاد و چهارمدر 

و افغانستان در حکومت طالبان رانیا یانداز روابط اقتصادچشم  

اتاق مشهد و  سیرئ بینا ،«ادتیمحمود س»

در امور  رانیا یاتاق بازرگان سیمشاور رئ

 میبدان نکهیا یافغانستان معتقد است؛ برا

سلطه حکومت طالبان در افغانستان چه 

 ...را به دنبال خواهد ییهاو فرصت دهایتهد
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گفت:  رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

خن س یو تحول اقتصاد رییرسا، از ضرورت تغ ییها با صدادولت

اقدامات خود قرار  تیمهم را در اولو نیاما در عمل، ا ندیگویم

و انتظار  دیاز ام یبا خود موج ،یدیهر دولت جد. حضور دهندینم

زبان  فقط بر دینبا رییاما تغ آوردیو تحول به همراه م رییتغ یبرا

 .آن را بکنند یگواه دیبا زیو عملکردها ن کردهایشود و رو یجار

 ی، معادن و کشاورز عیصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عوم به

ه جلس نیکه در چهل و هشتم «یشافع نیغلامحس» ؛یخراسان رضو

 گفت،یاستان سخن م نیا یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا

 تیفاز ظر یریبهره گ یمغتنم برا یرا فرصت یساختار تعامل نیا

 یان دولت و بخش خصوصیم وندیاقتصاد و پ یبخش واقع یمشورت

وگو، گفت یشوراها یاندازراه یایاز مزا یکیبرشمرد و افزود: 

هم  یانهیکشور بود و زم یهادر استان یورنظام بهره یریگشکل

دو حوزه فراهم آمد. در مجموع توجه  شتریتعامل بهتر و ب یکه برا

 یریگاز درگاه شکل یوزارت کشور به بخش خصوص ژهیو

عرصه اقتصاد کشور  یبرا یخوب یآوردهاره وگوگفت یشوراها

 .شود تیتقو شیاز پ شیمذکور ب لیپتانس دیرقم زد و با

از  تیکشور در حما ریمعاون وز پرست،نیاز د ریبا تقد یو

در استان ها، خاطر  یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشوراها

اره همو ،یخراسان رضو یگفتگو ینشان کرد: خوشبختانه شورا

 .کسب نموده است یوزارت کشور، رتبه مطلوب یهایابیدر ارز

 تحولات افغانستان یبا هدف بررس یاقتصاد تهیکم جادیا

ات مهم از اتفاق یکیمتذکر شد:  رانیا یپارلمان بخش خصوص سیرئ

ما و در کشور افغانستان رخ داد  یگیبود که در همسا یتحولات ر،یاخ

 نیاز آن قرار دارد. از ا ییدر راس اثرپذ زین یو استان خراسان رضو

و  تعاملات یکامل، تحولات مذکور رصد و برا یاریبا هش دیمنظر با

 .شود یزیبرنامه ر ،یو آت یفعل یدموضوعات اقتصا

را در  یاژهیو تهیکم یراستا اتاق بازرگان نیادامه داد: در هم یشافع

ر داده که محو لیبا افغانستان تشک یموضوع تعاملات اقتصاد

قرار داده شده است و دو استان  یدر خراسان رضو زیاستقرار آن ن

مشارکت  تهیکم نیدر ا زیو بلوچستان ن ستانیو س یخراسان جنوب

 .خواهند داشت

 یاتفاق فرخنده ا ،یدر اجلاس شانگها رانیا تیکرد: عضو انیب یو

ورد آ یاقتصاد کشورمان به ارمغان م یبرا یادیاست که برکات ز

 یلازم، بخش ها یساز تیو ظرف یبا هماهنگ هیدر آت میدواریو ام

شده،  جادیا تیآورد ظرفما بتوانند از ره یو اقتصاد یدیتول

 زیسئله نم نیتر بر اتمرکز مناسب یبهره را ببرند. برا نیشتریب

مع شده که ج لیتشک یاستان یهادر سطح اتاق یاژهیو یهاتهیکم

 یبررس رانیا یآن ها در پارلمان بخش خصوص یهالیتحل یبند

 تیهان مان،یپ نیدر ا تیعضو یایاز مزا میبتوان میدواریشود. ام یم

 .میرا داشته باش یبهره بردار

ا دولت ب یکه بخش خصوص یبراساس ارتباطات نکهیا انیبا ب یو

 جادیدر حال ا یدر فعالان اقتصاد رییبه تغ دیداشته، ام زدهمیس

است پس از انتخاب وزرا، در مرحله بعد،  دیشدن است، گفت: ام

 یو کسان ردیانتخاب استانداران دقت نظر لازم صورت گ یعنی

ت در باشند. لازم اس رگذاریمنصوب شوند که بر اقتصاد کشور تاث

به  ید و از کسانبه موضوع نگاه کن یقیدولت با نگاه عم نهیزم نیا

استعداد  ایاند و داشته یعنوان استاندار استفاده کند که کارنامه خوب

 .کشور دارند تیریمد یبرا یخوب

تجربه  از یریبه موضوع بهره گ نیهمچن رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

   ...مختلف اشاره کرد و گفت: یدر عرصه ها یو نگاه بخش خصوص

 عنوان کرد: رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 میتهس ییعملگرا ازمندیبسنده نشود، ن« حرف»به  یتحول اقتصاد یبرا

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
2 

https://www.mccima.com/?id=73694


 

 

  0011  مهـرماه

www.mccima.com mccima mccima_official 
 

 یدولت و بخش خصوص یگفتگو یجلسه شورا نیهشتاد و چهارم

 ،یدام یحمل نهاده ها یهاچالش یبه منظور بررس یخراسان رضو

مطالبات فعالان حوزه  یاحمل و پاره هیضابطه کرا یرشد مکرر و ب

 .برگزار شد یخراسان رضو یتعاون، در محل استاندار

 یعدم همکار لیکشور به دل یبازارچه مرز 41 یلیتعط

 هیهمسا یکشورها

وزارت کشور که  یو توسعه منطقه ا یامور اقتصاد یهماهنگ معاون

 تینشست به ظرف نیاز ا یجلسه بود، در بخش نیا همانیم

 یاشاره کرد و گفت: بررس یخراسان رضو رینظ یمرز یهااستان

در استان  یبازارچه مرز 02دهد که در حال حاضر  یما نشان م یها

بازارچه به  41شمار،  نیاهستند و از  رفعالیکشور غ یمرز یها

خود را متوقف  تیفعال هیهمسا یکشورها یعدم همکار لیدل

 .اندنموده

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 یبازارچه ها یایمبادلات و اح یارتقا ،«پرستنیبابک د»مشهد؛ 

با هدف کمک به  زدهم،یدولت س یها تیاز اولو یکیرا  یمرز

مرزها، عنوان کرد و افزود: در  تیامن یو ارتقا نانیمرزنش شتیمع

در  هیبا هفت کشور همسا کمشتر یبازارچه مرز 12مجموع 

اند. در سه پراکنده یاستان مرز 9تعداد در  نیکه ا میدار اریاخت

بازارچه  02استان با  6است و  لیتعط یمرز یهااستان بازارچه

 یهستند. خوشبختانه در خراسان رضو تیفعال در حال فعال

 یبازارچه مرز یسازدوغارون فعال است اما فعال یبازارچه مرز

 یریگیپ دیوجود با نیدشوار خواهد بود، با ا اریکار بس ران،یباجگ

 یرابطه به همکار نیو در ا ردیموضوع انجام پذ نیا یلازم برا یها

 .خواهد بود ازین زیکشور ن یپلماسیدستگاه د یو همراه

توسعه و گسترش  رامونیجلسات مختلف پ یبه برگزار یو

افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: در  تیبا اولو یمبادلات تجار

 انیگذاران و متول هیسرما ،یکه با فعالان اقتصاد یجلسه مشترک

محور  02حدود  م،یداشت یدر خراسان رضو یدولت یدستگاه ها

و  یدو سطح استان درها را احصاء شد که آن یاقدام و همکار

  .کرد میخواه یریگیپ یکشور

 

 مطرح شد: یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یجلسه شورا نیدر هشتاد و چهارم

مضاعف به  یهانهیهز لیو تحم یدام یهادر حمل نهاده هاییانحصارگرا

 دیبخش تول

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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جلسه اتاق فکر تحولات افغانستان با حضور صاحبنظران  نیسوم

 یهاتیحوزه در اتاق مشهد برگزار شد و ظرف نیا یاقتصاد

تعاملات  شیافزا یراه ها نیو همچن یموجود و آت یگذارهیسرما

 .گذاشته شد یبه بحث و بررس ،یاقتصاد

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

اتاق مشترک  ییاجرا اتیعضو ه ،«یمحمود امت» ؛یخراسان رضو

و کشور د نیجلسه، اقتصاد ا نیو افغانستان )شعبه مشهد( در ا رانیا

دانست و تدوام تعاملات مذکور را در گرو  گریکدیبا  وندیرا در پ

: عنوان کرد یبرشمرد. و نیروابط طرف رد تیتوجه به مولفه امن

 یاست که برقرار یکه اقتصاد، از جمله موضوعات میریبپذ دیبا

و  ی. روابط اقتصاددینما یم نیضمرا در روابط کشورها ت تیامن

 یتعاملات بخش خصوص هیبا افغانستان عمدتا بر پا رانیا یتجار

و  ودش یم فیتعر یاسیدو کشور بوده است و فراتر از مسائل س

 .دیآ یروابط به شمار م نیتداوم ا یبرا یموضوع نقطه قوت نیهم

 هیکه روابط حسنه دو ملت که بر پا میدار دیادامه داد: تاک یو

ط شکل گرفته و در سطوح بالاتر به رواب یو زبان یمشترکات فرهنگ

در  ریشود. تلاطمات اخ تیحفظ و تقو دیخورده، با وندیپ یاقتصاد

و  نانیگذاران، کارآفر هیاز سرما یادیافغانستان، بهانه کوچ شمار ز

از  م،یدانست یم متیها را غنبود. اگر فرصت ینخبگان افغانستان

 .میتگرف یافراد در کشورمان بهره م نیا شهیو اند هیسرما تیظرف

دو کشور  انیموجود در روند صادرات کالا م تیاز وضع یشرح یو

در افغانستان در  یاقتصاد یها تیارائه کرد و گفت: عمده فعال

تا به امروز از  کردهایو تجار است و رو یدست فعالان اقتصاد

 نیجدا بوده است و تداوم ا یو دولت یاسیس یها هیو رو یروندها

 .سته زیافغانستان ن یخصوصتعامل سازنده مورد مطالبه بخش 

 اقتصاد افغانستان سخن گفت ندهیدر آ دیجد گرانیاز حضور باز او

ا عرصه ر نیدر ا ینینقش آفر یبرا رانیا یزیو ضرورت برنامه ر

 .متذکر شد

 یها تیظرف یکشور دارا نیا ،یشد: در بخش معدن ادآوری یامت

 یم ران،یخاک ا یکیمعادن افغانستان در نزد یاست. بعض یخوب

ستان و... ا یکارخانجات فولاد ازیمورد ن هیمواد اول نیتواند منبع تام

دو ملت به ارمغان  یو توسعه را برا هیما باشد و اشتغال، سرما

کارخانه ها، کشور  نیعمده محصولات هم انیاز مشتر یکی. اوردیب

 یها تیتواند، مز یم ییها تیظرف نیافغانستان بوده و توجه به چن

  ...رقم بزند نیطرف یدوجانبه برا
  

 جلسه اتاق فکر تحولات افغانستان مطرح شد: نیدر سوم

 انو افغانست رانیا ینسبت به ابعاد روابط اقتصاد ینگرندهیضرورت آ

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 نیا یاسیتحولات س هیو افغانستان در سا رانیا یتعاملات اقتصاد ندهیآ

حوزه  نیصاحبنظران ا ،یاز فعالان اقتصاد یبا حضور جمع هیکشور همسا

 .شد یبررس« اتاق فکر تحولات افغانستان»دانشگاه، در قالب  دیو اسات

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 یاتاق بازرگان سیمشاور رئ ،«ادتیمحمود س» ؛یخراسان رضو

 یریگنشست و اهداف شکل نیدر حوزه افغانستان در باب ا رانیا

مشهد، گفت:  یپارلمان بخش خصوص یاتاق فکر از سو نیا

 یتلق نرایا یبرا یمهم اریبس کیشر ،یافغانستان از منظر اقتصاد

 یدر تجارت خارج یکشور نقش مهم نیا ر،ی. در دو دهه اخشودیم

افغانستان و  یدر بازارها زین رانیداشته و توامان حضور ا رانیا

ررن  پُ اریکشور، بس نیا ازیمورد ن یانرژ نینقش کشورمان در تام

 .بوده است

وات سن یدو ملت، ط یخیو تار یزبان ،یادامه داد: قرابت فرهنگ یو

 گر،ید یمنجر شد. از سو زین یروابط اقتصاد تیگذشته به تقو

 یبخش خصوص تیدر افغانستان با محور یتجار یها تیعمده فعال

 وندیامر، پ نیشود و هم یدنبال م یدولت یکردهایو فراتر از رو

ا نموده است. ب جادیکشور ا ود یدر تعاملات بخش خصوص یقیعم

 یهارویافغانستان، موازنه قدرت و حضور ن ریوجود، تحولات اخ نیا

را  ییهانموده و دغدغه رییکشور را دستخوش تغ نیدر ا یخارج

و  شاهد صلح هیدر آت میدواریشکل داده است. ام ندهینسبت به آ

 مهه برگرفته از خواست یو دولت میباش هیکشور همسا نیثبات در ا

 .ردیکشور قوام بگ نیآحاد جامعه افغانستان در ا

 یصادرات یاز کالاها یمتذکر شد: در حال حاضر مقصد بخش یو

شور ک نیاز طرف بازار ا زیخراسان، بازار افغانستان است و تقاضا ن

 دیاستناد با نیمردم، وجود دارد. به هم یمصرف یکالا نیتام یبرا

به  زیدو کشور ن یموضوع تعاملات اقتصاد د،یتحولات جد هیدر سا

باشد. بخش  رانیدر ا یمتول یهااهمورد توجه دستگ یطور جد

تلاش دارد تا با  ،یاستان و در راس آن اتاق بازرگان یخصوص

 ینیب شیو پ ندهیاقتضائات آ لیموجود، تحل یهاتیظرف یبررس

در عرصه  یخارج یدر نوع موازنه حضور کشورها یتحولات آت

 یو راهبردها شنهاداتیکشور، پ نیا یگذار هیاقتصاد و سرما

وه ارائه کند و علا سازمیو تصم ریگمیتصم یبه نهادها را یکارآمد

در چهارچوب  زیلازم را ن یها یبر آن، مطالعات و بررس

   ....به انجام برساند نگر،ندهیآ یکردهایرو

 صورت گرفت: ینظران اقتصاد و صاحب دیبا حضور اسات

 یاسیتحولات س هیو افغانستان، در سا رانیا یتعاملات اقتصاد ندهیآ یبررس

 یشرق هیهمسا

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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بیش از یک ماه از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم در کشور 

 ریهم )به جز وز یسیرئ میابراه یشنهادیگذرد؛ وزرای پمی

 یاسلام یمجلس شورا یماه، از سو نیهم لیوپرورش( اواآموزش

ست قرار ا یروشن شد که چه کسان بیترت نیشدند و بد دییتا

 .رندیمختلف را به دست بگ یهاسکان وزارتخانه

ولت ساز دگام مهم و البته سرنوشت م،یاز سطح کلان که بگذر اما

قش که ن یاستانداران است. موضوع نییوزارت کشور، تع ژهیبه و

 مختلف کشور یهااستان یتیریدر عملکرد مد یاکنندهنییتع

کشور  یهااستان نیاز مهمتر یکی یخواهد داشت. خراسان رضو

آن اشاره کرد؛ از هم  تیاهمبه  توانیاست که از ابعاد مختلف م

 یبا دو کشور افغانستان و ترکمنستان گرفته تا نقش مهم اشیمرز

و سلامت کشور دارد، معادن بزرگ  ارتیز یکه در گردشگر

که بر پاشنه بخش  یداده و اقتصاد یکه در خود جا یسن  آهن

 دیکه قرار است کل یاستاندار ن،یو... بنابرا چرخدیم یخصوص

و  هایژگیبه و دیرا از آن خود کند، با« ابان بهاریخ»ساختمان 

اشراف داشته باشد  شیهاتیو اولو ازهایاستان، ن نیا یهاتیظرف

در  یجانبه، علاوه بر قرار دادن خراسان رضوهمه تیریو با مد

 .زدیموجود بپره یهاتیتوسعه، از غفلت از ظرف ریمس

 نکرده است رییتغ ریدر چند سال اخ یخراسان رضو یهااولویت

مطلوب بهتر است به  یانتخاب استاندار یدولت برا ان،یم نیا در

ه عرص گرانیباز نیبه عنوان مهمتر یبخش خصوص یهاخواسته

 یاز فعالان اقتصاد یتوجه کند. برخ یخراسان رضو یاقتصاد

ا ابلاغ هو به استان نیدر مرکز تدو یکل یهااستیمعتقدند چون س

ند و ندار یاستان یهااستیدر س یریاستانداران عملا تاث شود،یم

 .کنندیم فایمرکز را ا ماتیتصم ینقش مجر

 یاناتاق بازرگ سهیرئ اتیعضو ه زاده،یگفته محمدرضا توکل به

استان  نیا یهاتیچند سال گذشته، مطالبات و اولو یمشهد، ط

ه است. مگر آن ک ینکرده است و همچنان به قوت خود باق یرییتغ

 یهاتیخود، اولو یشخص یکردهایبراساس رو دیاستاندار جد

وزارت  کهنیا ایف کند؛ یبسته به تجربه و تخصص خود تعر یگرید

 .ارجح بداند یرا بر مسائل اقتصاد یتیکشور، مسائل امن

 یکه در سطح خراسان رضو یمعتقد است مشکلات زادهیتوکل

« صاداقت یایدن». او به ستین یاز مشکلات مل یوجود دارد، مستثن

دار استان اریاستان ما در حد اخت ی: حل مشکلات اقتصاددیگویم

ل کل کشور هستیم؛ در مسائ یهایگذاراستیو ما متاثر از س ستین

 شینوسانات نرخ ارز، گشا کالا،مربوط به گمرکات، ورود و خروج 

گذارد بر استان ما هم تاثیر می یمل ماتیو... تصم هامیاعتبار، تحر

 تواندیکلان کشور است و نم یهااستیس یو استاندار در واقع مجر

 .و اقدام کند یریگمیتصم یکلان کشور یهااستیخارج از س

مشهد از دولت تقاضا دارد  یاتاق بازرگان سهیرئ اتیه عضو

 ردیها درنظر گمعطوف به استان یرا با نگاه شیهایگذاراستیس

 یهاتا استاندار بتواند به نحو مطلوب آن را اجرا کند و مردم استان

به استانداران  ن،یمختلف از آن حداکثر انتفاع را ببرند. همچن

نها آنها ت رایداده شود ز یریگمیمتص یبرا یشتریب اراتیاخت

کلان کشور دارند اما  یهااستیس یاجرا یبرا یکاف اراتیاخت

 .کنند یگذاراستیس الراسیبه صورت عل توانندینم

 از اختیارات لازم برخوردار نیست استاندار

تاق و بازار پول ا یگذارهیسرما ونیسیکم سیرئ ان،یچمن یمحمدعل

ر استاندا اراتیاخت شیهم بر لزوم افزا یخراسان رضو یبازرگان

محدود  اراتیاخت لی: در حال حاضر به دلکندیو ابراز م دیتاک

ر به مجبو یاساده تیانجام هر فعال یبرا یاستاندار، بخش خصوص

 هاتیاز فعال یاریکه گاهاً بس یطوربهاست؛  یاخذ مجوز از سطح مل

مام اقدامات به نفع مرکز ت نیو بعضا ا گرندیکدیدر تضاد منافع با 

 یکی یمنابع به مصارف بانک عینه استان؛ به طور مثال، توز شودیم

ه باشد مسال نیا ریگیهمواره پ دیهاست که استاندار بامصداق نیاز ا

و  در قالب وام یرضو خراسان یاز منابع بانک یکه سهم بزرگچنان

در  یدرصد منابع خراسان رضو62در تهران و صرفا  لاتیتسه

  ...از مشکلات  یاری. در واقع بسشودیداخل استان مصرف م

 استاندار اراتیمساله اخت

 نییاز وزارت کشور در تع یخراسان رضو یدرخواست فعالان اقتصاد نیمهمتر

 ست؟یچ دیاستاندار جد

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 نهیفعالان بخش معدن در زم یرو شیپ یهاموضوعات و چالش

موانع کسب و کار در  گریگاز، حمل و نقل و د نیتام ،یحقوق دولت

فت گ یشورا رخانهیجلسه دب نیو چهارم ستیبخش، موضوع ب نیا

 .بود یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یو گو

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 نیا یدادر ابت رخانهیدب نیا سیرئ ،یاکبر لباف یعل ،یخراسان رضو

نشست که به صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: خراسان 

ست ا یو فولاد یمعدن عیاستان رو به توسعه در بخش صنا یرضو

 گفتن یبرا یحرف یخطه در حوزه کشاورز نیا نکهیرغم ا یو عل

 یآب، بخش کشاورز نیدارد، اما به خاطر موضوعات مربوط به تام

اما به  م؛یدار ییتهایظرف زیروست. در حوزه فولاد نروبه یبا مشکلات

فاده است تهایظرف نیاز تمام ا میتوان یموجود نم یتهایخاطر محدود

 .میکن

 یواحدها یتومان اردیلیهزار م41 یبا اشاره به گردش مال یو

در  یبزرگ یمستقر در منطقه سنگان خواف، اظهار کرد: شرکت ها

ابل کننده بخش ق نیهستند که تام تیآن منطقه مشغول به فعال

. اما دنیآ یکشور به شمار م یفولاد یشرکتها هیاز مواد اول یتوجه

واحد  نیموجود، بزرگتر یرساختیدر حال حاضر با مشکلات ز

ول به مشغ یکم تیبا ظرف یبرق تیاستان به خاطر محدود یفولاد

 یمعدن عیکار است. در حوزه صنا

در  ژهیبه خاطر کمبود گاز به و زین

 تیدوم سال، شاهد فعال مهین

کمتر از آنچه  یتیواحدها با ظرف

از  یناش طیشرا نی. امیهست د،یبا

 یبهره مند یفراهم نبودن بسترها

 نیگاز و برق در ا یها یاز انرژ

 .استان است

 عیکرد: صاحبان صنا حیتصر یلباف

به خاطر کمبود  ندیگو یم یمعدن

 نسبت به دیدوم سال، با مهیگاز در ن

لات دچار مشک زین نهیزم نیکه در ا ندیاقدام نما عیسوخت ما نیتام

از  میمسائل باعث شده تا نتوان نیهستند و ا ییها تیو محدود

 .مییانحو استفاده نم نیاستان به بهتر یکنون یها تیظرف

ز ا یکیمعادن به عنوان  یاز موضوع نحوه محاسبه حقوق دولت یو

نشست نام برد و گفت: در استان ما محاسبات  نیا یدستورکارها

 یفاکتور فروش صورت م یابیمعادن براساس ارز یحقوق دولت

وارد  به معدنکاران یشتریب انیشود تا ز یامر باعث م نیو هم ردیگ

بت لازم را به نس یبهره بردار دتوانن یآنها نم بیترت نی. بددیآ

مورد  یباعث شده بحث حقوق دولت نیتورم موجود داشته باشند. ا

اشکال در  یاستان باشد. موضوع اصل یاعتراض بخش خصوص

ر براساس فاکتو یحقوق دولت نییقانون است و لذا تع نیا یاجرا

وجود دارد، مورد  هیکه در حاش یفروش، با توجه به اعداد و ارقام

 .ستین یبخش خصوص لقبو

 معادن یدولتکاران به نحوه محاسبات حقوق اعتراض معدن

 یعدنم عیمعدن و صنا ونیسیکم سیرئ بیغلامرضا نازپرور، نا اما

موضوع  نیخانه معدن استان در خصوص ا سیاتاق مشهد و رئ

ر، معادن در کشو یمحاسبه حقوق دولت یکرد: موضوع اصل حیتصر

 ... در محل معدن است؛  یماده معدن یدرنظر گرفتن بها

 شد یبررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدر دب

 ماندهمعطل یهاتیکاران و ظرفمعدن یونقلو حمل یحقوق یهادغدغه

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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با  انریا یافغانستان و ارتباط اقتصاد یروزها نیا تیدرباره وضع

 یهایزنطالبان، گمانه یو پس از حکمران ندهیکشور در آ نیا

 نیمراودات دو کشور خوشب ندهیبه آ یبرخ شود؛یمطرح م یاریبس

و کشور . دستندین دواریبه عملکرد طالبان چندان ام یهستند و شمار

خود را  یو در صلح و جن ، روابط اقتصاد انیسال نیدر گذر ا

 یبخش خصوص انیمتوقف نکردند چرا که بخش عمده تعاملات م

وع موض نیبهتر ا یبررس یبوده است؛ اما برا انیدو کشور در جر

وابق از افغانستان، س یرفت که شناخت کاف یبه سراغ کسان دیبا

حاکم بر آن و عملکرد گذشته گروه  یاسیس یهاانیها و جردولت

دارند و اقتضائات در بازار و اقتصاد  هیکشور همسا نیدر ا طالبان

 .دانندیم یافغانستان را به خوب

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

اتاق مشهد و مشاور  سیرئ بینا ،«ادتیمحمود س» ؛یوخراسان رض

 یدر امور افغانستان معتقد است؛ برا رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

و  دهایسلطه حکومت طالبان در افغانستان چه تهد میبدان نکهیا

چند موضوع رفع ابهام  دیداشت، با هدرا به دنبال خوا ییهافرصت

سال گذشته خود درس  02 یطالبان از تجربه حکمران نکهیشود؛ ا

 نکهیا ،ریخ ای دیخود فائق آ یگرفته و قرار است بر اختلافات درون

 گرید یراه را به رو ایخواهند بود  ایها به دنبال تعامل با دنآن

 ...؟و بندندیکشورها م

و  ایتعامل با دن ریاگر طالبان در مس دیگویم او

 گریو تعامل با مردم خود و د یتوسعه اقتصاد

ر را د یاقتصاد ریاقوام گام بردارد، رشد چشمگ

افغانستان  رایبود؛ ز میکشور شاهد خواه نیا

و مردم  کار ارزان یروین ،یمنابع غن یدارا

 .خسته از جن  است

ما با مشاور  یوگوادامه، مشروح گفت در

در امور افغانستان  رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

 :دیخوانیرا م

ها و طالبان بر افغانستان چه فرصت تسلط

 ؟را به دنبال خواهد داشت ییدهایتهد

 شیکشور و اتفاقات پ نیا ندهیدر خصوص آ یهنوز ابهامات جد 

کل آنچه در افغانستان اتفاق  ایآ نکه،یمثال ا یرو وجود دارد. برا

اتفاق  از آن ییبخشها ایو حساب شده بود  قیدق یزیافتاد، برنامه ر

 نیدرصد سرزم91تسلط طالبان بر  میبود؛ اما آنچه الان شاهد

 یانو همزم کندیم جادیرا ا یدیجد طیشراافغانستان است که قطعا 

 .ها ییکایبه خصوص امر یخارج یروهایآن با خروج ن

ت ممکن اس یگریطالبان در افغانستان مانند هر اتفاق د تسلط

را به دنبال داشته باشد؛ اما در وهله نخست  ییدهایها و تهدفرصت

به  آنها ایآ نکهیمشخص شود؛ ا یطالبان در حکومت دار هیرو دیبا

ها و افراد و مذاهب در گروه ریکردن سا کیو شر یحکومت ائتلاف

ر ب توانندیطالبان م ایآ نکهیدوم ا ؟نه ای دهندیتن م تیحاکم

 ر؟یخ ایواحد داشته باشند  ییو صدا ندیخود فائق آ یاختلافات درون

 ایاند و قرار است با دنحکومت آمده یطالبان برا ایآ نکهیو سوم ا

سال گذشته خود  02 یحکمران اتیتعامل کنند و از تجرب

 گرانینکه بازیا گریو مساله د ر؟یخ ایاند گرفته یمشخص یهادرس

که در افغانستان حضور دارند،  یگرید یاو فرامنطقه یامنطقه

ان است، آن با طالب تیکه اکثر یحکومت ایچگونه با حکومت طالبان 

  .سوالات پاسخ داد نیبه ا دیکنار خواهند آمد. با

 کرد: حیدر امور افغانستان تشر رانیا یاتاق بازرگان سیمشاور رئ

 و افغانستان در حکومت طالبان رانیا یانداز روابط اقتصادچشم
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فت و گ یشورا رخانهیجلسه دب نیو سوم ستیب

 یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگو

تلف مخ عیصنا یتاب آور یبا دستور کار بررس

ه ارائ نیمکرر برق و همچن یها یدر برابر قطع

موجود برگزار  طیاز شرا یخروج یبرا یمدل

 .شد

 ع،یاصن ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 ،«یاکبر لباف یعل»مشهد؛  یمعادن و کشاورز

که  نشست نیا یدر ابتدا رخانهیدب نیا سیرئ

 هنکیا انیبه صورت برخط برگزار شد، با ب

و  یرو به توسعه فولاد یاستان یخراسان رضو

 سعهو تو یداریپا ازمندیاستان ن نیا عتایاست، افزود: طب یمعدن

خراسان  یجد یازهایاز ن یدو انرژ نیحوزه برق و گاز است. ا

. دیآیبه شمار م یکنون تیو فعال عیبه لحاظ توسعه صنا یرضو

را دچار  عیاز صنا یاریکه امسال به وجود آمده بس یمشکلات

واحدها با حداقل  یدر حوزه برق نموده، امروز برخ یجد یمعضلات

 .کنند یم تیها فعال

و  یو معدن یدر حوزه فولاد یخاطرنشان کرد: خراسان رضو یو

 اردیلیچند هزار م ینگیکارخانجات   بزرگ  با گردش نقد یمانیس

 ند؛کیاستان را پرداخت م اتیاز مال یدارد که  بخش عمده ا یتومان

کند و با  یکار م تیوواحدها با حداقل ظرف نیاست که ا یاما مدت

 ییوشنار ستمیتوان س یبه آن، تنها م افتهیاختصاص  یانرژ زانیم

 .کارخانه را فعال نمود

رق و با کمبود ب نکهیبا توجه به ا زیدوم سال ن مهیادامه داد: در ن یو

 یه هاو بنگا عیصنا نیا یبرا یجد یشد، مشکلات میگاز مواجه خواه

 .به وجود خواهد آمد یاقتصاد

س مشکلات به مجل نیرفع ا یبرا یشنهاداتیشد: پ ادآوری یلباف

مطرح شده و  یاتاق بازرگان یاز آن هم از سو یارائه شده که بخش

 یراها را ب رساختیز دیمعتقد است که دولت ها با یبخش خصوص

 هیرمابخش نسبت به س نیفراهم کنند تا ا یبخش خصوص تیفعال

ار کسب و ک طیقانون بهبود مح رد ،یلازم اقدام کند. از طرف یگذار

 نیاشاره شده و طبق ا یصنعت یواحدها یاز قطع نشدن انرژ زین

 یاو تنها بر نیتام یبا مجوز شورا یاضطرار، قطع طیقانون، در شرا

 یشورا میبا تصم زیو پس از آن ن افتدیاتفاق ب تواندیروز م کی

 .خواهد بود نیتام

 و مصرف برق کشور دیتول یهزار مگاوات41 یتراز منف

شرکت برق  قاتیو تحق یزیمعاون برنامه ر ،یعلوم یادامه مهد در

 شیپ هنکیا انیقرار گرفت. او با ب بونیخراسان پشت تر یامنطقه

ته کشور انجام گرف یانرژ تیاز وضع یکوتاه و بلندمدت یها ینیب

صورت گرفته، کشورمان در سال  یاست، گفت: طبق برآوردها

ر د نیدارد و ا ازین یکیالکتر یتراوات ساعت انرژ 511به  4102

ا در ه روگاهیسوخت ن نیتام یاست که تعهد وزارت نفت برا یحال

برق سالانه  یمترمکعب است. اگر انرژ ونیلیم 0.576آن سال 

تراوات ساعت  096 م،یمقدار سوخت را محاسبه کن نیحاصل از ا

 قیکشور به برق از طر ازیدرصد ن12از  شیب یعنی نیخواهد بود و ا

ت با سوخ یکیالکتر ینخواهد شد و تراز انرژ نین سوخت تامیا

  .تراوات ساعت خواهد بود 119 یدر آن سال، منف عیگاز و ما

 مطرح شد: یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدر دب

از  ییجواستان و مشارکت یاقتصاد یبرق بنگاه ها نیتام یهاچالش یبررس 

 عبور از بحران یبرا عیصنا

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 ،یوخراسان رض یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیجلسه کم نیدر سوم

 نیحل ا یبرق و راهکارها یحوزه انرژ یمشکلات تخصص

 .شد یمشکلات بررس

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 یدر ابتدا ونیسیکم نیا سیمحسن شادمان، رئ ،یخراسان رضو

ان گفت: در تابست شد،یبرگزار م نینشست که به صورت آنلا

 یاریبس یاسفناک بود و با خاموش اریصنعت برق بس تیامسال وضع

 65مصرف برق کشور در تابستان امسال حدود  ازی. نمیمواجه بود

 یهزار مگاوات خاموش 40مواقع تا  یهزار مگاوات بود و در برخ

 یادیاست که نشان دهنده رشد ز یبزرگ اریعدد بس نی؛ ا میداشت

مسال، مواقع ا یدر کمبود برق نسبت به سال گذشته است. در برخ

د رش زانیم نیو بالطبع ا میدرصد رشد مصرف برق داشت 02تا 

 .کندیرا دچار مشکل م یبرق شبکهمصرف هر 

 اکاهیسند یسال گذشته از سو 5-.که در  ییافزود: هشدارها یو

برق کشور و روند رو  تیتشکلها درباره وضع گری، انجمن ها و د

و شاهد  افتی، امسال ظهور  شدیصنعت مطرح م نیا یبه نابود

مده ، متاسفانه بخش ع نکهی. نکته ا میگسترده بود یها یخاموش

 یاسیس لیشد. دولت به دلا لیتحم عیها بر صنا یخاموش نیاز ا یا

 و در کردیم زیها را به داخل شهرها ببرد، پره یخاموش نکهیاز ا

 .دیبحران را کش نیشد و عملا جور ا ی، صنعت قربان انیم نیا

 یروزها عیکرد : صنا حیتصر شادمان

 نیرا در تابستان گذراند و با ا یسخت

پرداخت ؛ اما  دیبه تول شدینم تیوضع

دو  یبرا دیاست که با نیامروز موضوع ا

کرد :  یزیرو برنامه ر شیبحران پ

در سال بعد باز هم شاهد  نکهینخست ا

بود و اگر فرض  میها خواه یخاموش نیا

هزار  40کمبود  هک میبگذار نیرا بر ا

 دی، تول ابدین شیبرق امسال افزا یمگاوات

 یبه سادگ زیهزار مگاوات ن40  نیهم

 اردیلیم .حدود  ازمندیافتد و ن یاتفاق نم

 .است یگذار هیدلار سرما

بر عهده بخش  نهیزم نیدر ا یگذار هیادامه داد : سرما یو

و  روگاههای، ن یبزرگ فولاد یشرکتها ژهیبه و یخصوص

 دیاو... گذاشته شده و آنها ب ومینیمس و آلوم عیها، صنا یمیپتروش

 .مشارکت داشته باشند هاروگاهین نیا دیدر تول

گاز  نینفت در تام یاتاق مشهد از ناتوان یانرژ ونیسیکم سیرئ

رو  شیبحران پ نیدر زمستان به عنوان دوم روگاههاین ازیمورد ن

متر مکعب  ونیلیم12حالت ،  نیتر نانهینام برد و گفت : در خوشب

ز سوخت ا یو مابق شودیروزانه گاز استان صرف م دیتول ینفت برا

 دایز راتیمنجر به تعم عیما وختس نیو ا شودیم نیتام عیما

 .خواهد شد یروگاهین زاتیتجه

 یکنون ژهیو طیدر شرا ژهیو یشیراندیتدب لزوم

 یا ژهیو ریتداب دیبا ژهیو طیشرا نیا یبرا نکهیا انیبا ب شادمان

را به  هاداتشنیپ یکه برخ میهست نی، گفت: ما به دنبال ا دیشیاند

ازم ل یتهایمشهد به عنوان اولو یاتاق بازرگان یدگاههایعنوان د

 .میینفت اعلام نما ریبه وز یریگیپ یبرا

با  مواجهه یبرا یانرژ ونیسیکم شنهاداتیگفته شادمان پ به

   ...موارد است: تلاش در جهت  نیبحران آب و برق شامل ا

 شد: یبررس یخراسان رضو یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیجلسه کم نیدر سوم

 آب و برق عیصنا یرو شیپ یهاحل گره یبرا یشنهاداتیپ
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ره به با اشا رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 یهاهیتوص یبرخ حیبه تشر ه،یقوه مجر راتییشدن تغ یینها

موجود اقتصاد  تیدر مورد مواجهه با وضع یبخش خصوص

 یفق قبلنامو یهااز تکرار تجربه یپرداخت و نسبت به تبعات ناش

 .رفع فقر هشدار داد یبرا

 ندگانینما اتینشست ه نیدر شانزدهم ،یشافع نیغلامحس

 ع،یاصن ،یاتاق بازرگان هیگفت: توص ،یپارلمان بخش خصوص

 ها،میبا رفع تحر دیاست که دولت جد نیا یمعادن و کشاورز

 یارجو خ یداخل یهاهیتا سرما دیببر نیرا از ب ینانینااطم یفضا

فراهم شود و  دارتریبالاتر و پا یجذب و امکان رشد اقتصاد

 ای یواقع یسازیکردن اقتصاد و خصوص یزمان با رقابتهم

 نیو همچن یواقع یها به بخش خصوصبنگاه تیریمد یواگذار

 یهانهیکارآمد و کاهش هز دیامکان تول مت،یمداخله در قعدم

 .را فراهم آورد دیتول

 یو خارج یکرد: چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخل دیتأک او

 ادجیخود را بر ا یهایریگو موضع ماتیهمه تصم یمبنا د،یتول

ور در کش یوکار قرار دهد، مشکلات اقتصادمساعد کسب یفضا

 .رفع خواهد شد

 :شرح است نیبه ا رانیاتاق ا سیکامل سخنان رئ متن

 تایه ریدو جلسه اخ یدر کشور ط هیقوه مجر رییتوجه به تغ با

عرض  به رانیاقتصاد ا یبحران تیدرباره وضع ینکات ندگان،ینما

اول برنامه  شیرایطور که وعده شده بود ورساندنم. همان

مک منظور کبه یانجام اصلاحات اقتصاد یبرا رانیاتاق ا یشنهادیپ

 آن توسط یاصل یمحورها سهبه دولت منتشر شد که در ادامه جل

 .دیخواهد رس ندگانینما اتیمحترم ه یهمکاران به استحضار اعضا

ازنظر  یریخط طیمطلب که کشور در چه شرا نیو قبول ا درک

ل ح یقدم اول برا ینوعبه ست،یآن چ لیقرار دارد و دلا یاقتصاد

 رانیا اهگی. متأسفانه شاهد بدتر شدن جارودیمشکلات به شمار م

 یناخالص داخل دی. گرچه شاخص تولمیدر سطح جهان هست

و سطح  دیتول تیفیک ها،تیتمام واقع یایگو ییتنهابه

 کیاد اقتص یبررس یو برا ستیدر کشورها ن یافتگینتوسعه

اما  د؛ریقرار گ لیو تحل یموردبررس یمتعدد یایزوا دیکشور با

 تیفیاز ک یجدا تواندیها مشاخص نیکشور در ا تیوضع یبررس

شورها  نیر ارا د دیتول یکل تیوضع ،یافتگینو سطح توسعه دیتول

 .بکشاند ریبه تصو

 رماهیدر ت یبانک جهان یهاداده یروزرسانبه نیاساس آخر بر

 تمیبه ق رانیا یناخالص داخل دیکه تول شودیمشاهده م 4122

درصد کاهش به  .1با  96دلار در سال  اردیلیم 111از  یجار

 .است دهیرس 4099دلار در سال  اردیلیم 494

جهان از  یکشورها انیدر م GDP به لحاظ رانیرتبه ا نیهمچن

به رتبه  .024و ششم اقتصاد جهان در سال  ستیرتبه ب

آمار  نیسقوط کرده ا 0202اقتصاد جهان در سال  نیپنجاهم

 کاهش یو سهم ما از اقتصاد جهان یریپذکه رقابت دهدینشان م

 کلاتعمده مش لیگفت دل دیصراحت باکرده است. به دایپ

مبود و نه صرفاً ک گرددیعرصه برم نیغلط در ا نشیبه ب یاقتصاد

 دلسوز رانیمد ایدانش 

 ریمد شیپ ی. چندکنمیمثال اکتفا م کیتنها به ذکر  نهیزم نیا در

)ره( اعلام کرد: برآوردها  ینیامداد امام خم تهیمحترم کم

 متوسط طوربه 52 – 95 یدهنده آن است که در دوره زماننشان

قرار  یخط فقر چندبعد ریکشور ز تجمعی از درصد 00 حدود

 42به  92در سال  انهزار توم 912اند و خط فقر از گرفته

  ...ونیلیم

 :رانیاتاق ا ندگانینما اتینشست ه نیدر شانزدهم یشافع

 دیکن کمک دیبه تول یواقع یسازیکردن اقتصاد و خصوص یرقابت ها،میبا رفع تحر

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 یکه از آن به عنوان موتور رشد اقتصاد یصنعت نساج یهاچرخ

 .چرخدیروزها با دور ُکند م نیا شود،یم ادی

 بیضر لیصنعت تا آنجاست که به دل نیوجود ا تیاهم

شور ک یزاصنعت اشتغال نیبالا از آن به عنوان دوم ییزااشتغال

به چند  یخراسان در صنعت نساج نهیشیپ نیب نیدر ا شود،یم ادی

خصوص مشهد از خراسان و به گردد؛یبرم شیصد سال پ

 پنبه ،یرزمانند رنگ ییهادر حوزه تیدور با فعال یهاگذشته

پارچه، فرش، انواع  دیتول ،یبافندگ ،یسندگیر ،یکنپاک

 نیکشور در ا یهااز قطب یکیمنسوجات و پوشاک به عنوان 

 .بخش بوده و هست

 مستهلک آلاتنیو ماش ینگینقد کمبود

حت ت زیرا ن یصنعت نساج ،یمشکلات اقتصاد هیهمه، سا نیا با

 ریظن یمعضلات لیهاست به دلکه سال یقرار داده به طور ریتأث

صنعت  نیا یخصوص پوشاک، نفس واحدهابه هیرویواردات ب

 در استان به شماره افتاده است

پوشاک در خراسان  و یاندرکاران، صنعت نساجگفته دست به

 است با وجود یرونیمتعدد که بخش اعظم آن ب لیبه دلا یرضو

 وپنجه نرمدست ییهایبا گرفتار اریبس یهاتیداشتن ظرف

 .کندیم

قابل  تیظرف نکهیصنعت اتاق مشهد با اشاره به ا ونیسیکم سیرئ

وجود دارد و  یخراسان رضو یدر صنعت نساج یتأمل

 یبافو پارچه یسندگیفرش، ر یاز جمله بافندگ یقو یهاکارخانه

در استان وجود دارد، گفت: قاچاق منسوجات به داخل کشور، 

 شیافزا زین ومطلوب  تیفیارزان و باک هینشدن مواد اول نیتأم

به  صنعت نیا یبرا یشده محصولات مشکلات فراوانتمام متیق

 .وجود آورده است

را  یگنیوگو با خبرنگار ما کمبود نقدرخصت در گفت یغلامعل

بخش دانست و افزود:  نیا یاز موانع و مشکلات جد یکی

 یدیولت یاز واحدها یاریدر بس دیتول آلاتنیمستهلک بودن ماش

 نیاست که بر سر راه ا یو بازار فروش در داخل و خارج از موانع

 .صنعت در استان قرار گرفته است

 قاچاق یایماف یاچند دهه یدار انمید

خصوص در چند دهه به یصنعت نساج نکهیبر ا دیبا تأک یو

قاچاق بوده است، عنوان کرد: در چند سال  یایگذشته گرفتار ماف

چاق را جلو قا یکرده تاحدود یدولت سع نکهیگذشته با توجه به ا

نرخ ارز، قاچاق پوشاک را  ادیز رییتغ یو از طرف ردیبگ

باز  بهتر شد، اما کپوشا تیوضع یکرده بود و کم ریناپذهیتوج

 کیبحث کرونا همه معادلات را بر هم زد و صنعت پوشاک را در 

 .ناخواسته فرو برد یکما

شاک صنعت پو ،ینساج عیصنا ویلوکوموت نکهیبا اشاره به ا یو

 و یبالادست عیصنعت خوب نچرخد صنا نیاست و اگر چرخ ا

 یعنیافزود:  خورند،یصنعت هم به مشکل م نیا یدستنییپا

اک هم در نبود صنعت پوش یسندگیو ر یبافندگ ،یرنگرز عیصنا

نعت از ص ردناستقبال نک گرید یاز سو شوندیبا مشکل مواجه م

ه هستند سبب شد ریدوران که مردم با کرونا درگ نیپوشاک در ا

 .رخ دهد یمرتبط با نساج عیدر همه صنا یتوقف اجبار کی

 بودن انتقال پول به خارج برنهیهز

 نکهیر اب دیمشهد با تأک یصنعت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

   ... نیا نانیکارآفر ،ینساج عیقطعات صنا نیمشکلات در تأم

 یگره قاچاق برتار و پود صنعت نساج

 

 
و با در گفتگ یکشور در خراسان رضو یزاصنعت اشتغال نیموانع رشد دوم یبررس

 صنعت اتاق مشهد ونیسیکم سیرئ

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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و  دولت یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیو دوم ستیدر ب

مشکلات مربوط به حمل  ،یخراسان رضو یبخش خصوص

 یهانهیو هز یاز بنادر کشور به خراسان رضو یدام یهانهاده

 .شد یبخش بررس نیسربار در ا

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 رخانهیدب نیا سیرئ ،«یاکبر لباف یعل» ؛یخراسان رضو یکشاورز

ل جلسه درباره حم نینشست با اشاره به دستورکار ا یدر ابتدا

به استان عنوان کرد: هم اکنون حمل نهاده ها از  یدام یهانهاده

 نیبخش عمده ا رد؛یگ یصورت م یبه خراسان رضو ریسه مس

از  یدرصد از آن ها از بندر امام، بخش52حدود  یعنیمحصولات 

هم بحث حمل و  رایشود و اخ یال ارسال مدر شم رآبادیبندر ام

 .نقل از بندر چابهار مطرح است

چند مشکل در حوزه حمل نهاده وجود دارد، به  نکهیا انیبا ب یو

 از نکات مورد اعتراض شرکت یکیبه عنوان « پشت بارنامه»مساله 

پشت  ،یونیاشاره و ابراز کرد: در حمل و نقل کام یدیتول یها

اداره کل  انیوجود دارد که اصولا آن طور که متول ییبارنامه ها

اگر  یو از طرف ستین یقانون کنند،یم امها اعل انهیحمل و نقل و پا

ا ب ایشود  یحمل نم ایپشت بارنامه ها پرداخت نشود، بار  نیا

حمل  تیظرف یدر خراسان رضو ،یگردد. از طرف یحمل م ریتاخ

 را شامل ونیحمل با کام نهیسوم هز کیکالا وجود دارد که  یلیر

 نیدر استان از ا میتاکنون نتوانسته ا یلیشود؛ اما به دلا یم

 .مییاستفاده نما یبه خوب تیموقع

 رآبادیحمل کالا از بندر امام و بندر ام ریدرباره تفاوت مس یلباف

 د،یآ یکه از بندر امام م ییگفت: کالا یخراسان یشرکت ها یبرا

 یادیز یها نهیکه توامان هز دیمایپ یفاصله را م لومتریک 4.02

خوراک دام به دنبال دارد؛ اما  یهاها و کارخانه هیاتحاد یرا برا

 نیاست؛ ا لومتریک 22.حدود  رآباد،یحمل کالا از بندر ام ریمس

در کاهش استهلاک و مصرف  جهیکوتاهتر بوده و در نت ریمس

 .سوخت موثر است

اره درب یبخش خصوص یکه از سو یگریشد: نکته د ادآوری یو

شود، عدم لحاظ نمودن  پشت بارنامه ها در  یحمل کالاها مطرح م

است؛  ییو دارا اتیادارات کل مال یحمل و نقل از سو یها نهیهز

تمام شده کالا را به طور کامل  نهیتوان هز ینم لیدل نیبه هم

 .محاسبه کرد

 خاطرنشان یخراسان رضو یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

ه ک کندیم دینکته تاک نیبر ا یکرد: سازمان حمل و نقل جاده ا

 «متیکف ق»اعداد مربوط به  گردد،یکه در بارنامه لحاظ م یاعداد

 .دینما رییتواند تغ یاست و م

 هزار تن نهاده است1کارخانه خوراک دام استان،  52روزانه  ازین

 زیکارخانجات خوراک دام استان ن هیاتحاد رعاملیمد ،یکاف دونیفر

فعالان  و یدیتول یگفت: متاسفانه واحدها ،یسخنان لباف دییبا تا

در دو سال  یدام یبه طور مستمر در حوزه نهاده ها یبخش کشاورز

شکلات م نیامسال ا یمشکلات بوده اند و از ابتدا نیا ریگذشته درگ

 .شده است یدیتول یواحدها ریاز گذشته دامن گ شیب

استان، در  هیکارخانه خوراک دام عضو اتحاد 52افزود:  یو

 تیظرف نیکنند و ا یم دیهزار تن کنسانتره تول1مجموع روزانه 

ه اگر روزان یعنی نیاست. ا یاز بار نهاده دام یمیحجم عظ ازمندین

  ...کارخانه هاشود، باز هم در انبار هزار تن نهاده وارد استان 1

  

 صورت گرفت یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدر نشست دب

حذف  یبرا یبخش خصوص شنهاداتیو پ یدام یهامشکلات حمل نهاده یواکاو 

 سربار یهانهیهز

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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مشخص شد و همه وزراتخانه ها به جز  زدهمیدولت س نهیکاب

خود را شناختند؛ در وزارت جهاد  ریوپرورش وزآموزش

دار شد و اکنون بد سکان نژادیسادات دجوادیهم س یکشاورز

آنها  یهاو درخواست یفعالان بخش کشاورز یهادغدغه ستین

 .میکن یرا بررس دیجد ریاز وز

 یمخالف و چهار را یرا .0موافق،  یرا 010مجلس با  ندگانینما

 دجوادیس یاز سو یوزارت جهاد کشاورز یممتنع با تصد

 دگلیمردم کاشان و آران و ب ندهینما نیاز ا شیکه پ نژادیسادات

 ستیز طیو مح یعیآب، منابع طب ،یکشاورز ونیسیکم سییو ر

 .بود، موافقت کردند ازدهمیمجلس 

 یمهم یهاها و سالبدون شک روزها، ماه یجهاد کشاورز ریوز

روزها بخش  نیکه ا یامساله نیدارد؛ مهمتر شیرا در پ

 یو خشکسال یآبکم کند،یبا آن دست و پنجه نرم م یکشاورز

از  یاشن یهاحل بحران یبرا نژادیسادات یآقا مینیبب دیاست و با

 .ردیگیم یماتیمساله چه تصم نیا

 کدام است؟ یبخش کشاورز یکنون معضلات

لاح اص ،یاریآب نینو یهابه روش یکشاورز یاراض زیتجه سرعت

 یهادر سال یاسطح کشت گلخانه شیکشت و افزا یالگو

 یشتریب عیتسر نهیزم نینبود و اگر در ا یرفتنیگذشته چندان پذ

اکنون بهتر بود و از هم تیبدون شک وضع گرفت،یصورت م

 .شدندیرا متحمل م یکشاورزان ضرر کمتر

 یادیز یهادرخواست دیجد ریاز وز یحوزه کشاورز کارشناسان

 ازیآب مورد ن نیتام ،یدادن به حوزه زراع تیدارند؛ از جمله: اولو

 یکشت، فراهم کردن اعطا یالگو یبرا یکشاورزان، طراح

ب بازار مناس جادیکشاورزان، ا یبرا ازیو امکانات مورد ن لاتیتسه

 یخوارنیبا فساد و زم همبارز ،یفروش محصولات زراع یبرا

 یشبختیهو  لات،یدر ش قیدق یگذاراستیس ،یکشاورز یاراض

 جیآموزش و ترو قاتیکردن سازمان تحق یبه مرغداران، علم

 نیدوت ها،یماریو ب حفاظت از نباتات و مقابله با آفت ،یکشاورز

و توجه  ییسازمان تعاون روستا یبرنامه مشخص و مدون برا

 ...و هاابانیمراتع و ب یهاتیبه ظرف یجد

 یبرنامه تحول کشاورز»که با عنوان  ییهادر برنامه نژادیسادات

 یهابه مجلس ارائه کرده، به ضعف «یجهاد کردیبا رو رانیا

نقاط ضعف، راهکارها و  نیا ییچرا ،یموجود در بخش کشاورز

 کوتاه یهاو برنامه ژهیتحول و و یهاطرح ،یشنهادیپ یهابرنامه

 .مدت و بلندمدت پرداخته است

 یسنددار کردن اراض مه،یبا ب یکشاورز یهاسکیر تیریمد

 دیاز تول تیحما ان،یدانش بن یتوسعه کشاورز ،یکشاورز

 بدون آب، توسعه صنعت نیغذا و پروتئ دیتول ،یمحصولات باغ

 ،یفساد با رگولاتور سکیر تیریمد لات،یو ش وریدام، ط

 یهانامهو... از جمله بر یبرخط اطلاعات یهاسامانه یاندازراه

 .است یتحول بخش کشاورز یبرا دیجد ریوز یشنهادیپ

 یتجار یبه کشاورز یشتیمع یحرکت از کشاورز لزوم

و آب  یکشاورز ونیسیکم سیرئ مقدم،یعتیشر یاعتقاد عل به

 نژادیسادات یاعلام شده از سو یهااستیمشهد، س یاتاق بازرگان

که اقتصاد  نیاست و ا یبخش کشاورز تیتقو دبخشینو

 ی. واست یخرسند هیکند، ما دایپ تیاز قبل اهم شیب یکشاورز

به  یشتیمع یاز کشاورز دیاساس ما با نی: بر همدیگویم

زا روند ،یبر اقتصاد مقاومت یمبتن یو کشاورز یتجار یکشاورز

 .مینگر است حرکت کنو برون

و  فیقانون تمرکز وظا»شدن  یاتیبا اشاره به عمل مقدمیعتیشر

دولت دوازدهم  انیدر پا «یمربوط به بخش کشاورز اراتیاخت

در  یسازمیاست که تصم یمناسب اریفرصت بس نی: اکندیاظهار م

 یهاسال یبه صورت متمرکز انجام شود؛ البته ط یحوزه کشاورز

ها بر حوزه بخش ریسا یاها و رفتارهبخشنامه مات،یتصم ریاخ

، مثال یبوده است؛ برا رگذاریتاث اریبس یاقتصاد کشاورز

بخش  هیو مواد اول یدام یهاورود نهاده یارز برا صیتخص

  ... هیمواد اول نیرا در تام ریتاث نیشتریمانند سموم ب یکشاورز

 ست؟یچ دیجد ریو انتظارات آنها از وز یفعالان بخش کشاورز یروزها نیدغدغه ا

 
 آب یوربهره شیو افزا یاقتصاد کشاورز

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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: گفت رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 قرار ونیناسیواکس تیدر اولو دیو اقتصاد، با دیبخش تول

عمدتا به مصرف  یدیچرا که محصول خطوط تول گرفتیم

که مسئولان  ییاما به رغم همه شعارها رسدیجامعه م میمستق

رد مو وربخش مذک کنند،یم انیعرصه ب نیاز ا تیدر حما یدولت

 .قرار گرفت یمهریب

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 نیو دوم یدر س «یشافع نیغلامحس» ؛یخراسان رضو یکشاورز

ه بخش ب یتوجهیاتاق مشهد، با انتقاد از ب ندگانینما اتیجلسه ه

 یشغل یهارده انیواکسن م عیدر روند توز دیصنعت و تول

نظر  ،دیتول خطوطها در پروتکل تیمختلف، عنوان کرد: بعضا رعا

 زیبخش ن نیدشوار است و محصولات ا اریخاص آن بس طیبه شرا

در  عتایطب شود،یروانه بازار م میمعمولا به صورت مستق

مذکور توجه  به ضرورت دیبا یمتول ینهادها یاستگذاریس

از  یکیقشر کارگر، به عنوان  ی. از طرفگرفتیصورت م یشتریب

 ،یموجود اقتصاد طیدر شرا تیکه به غا یمهم اجتماع یهاگروه

 یمضاعف تیموضوع اولو نیدر ا کند؛یفشار و مشکل تحمل م

سن واک عیمکاتبات فراوان و طرح تقاضا ، روند توز رغمیدارد. عل

 یراوانف یهایرابطه نگران نیو در ا ستیمطلوب ن د،یدر بخش تول

 .وجود دارد

از  ریبا تقد نیهمچن یو

 یبخش خصوص یهاتلاش

از  تیکمک و حما یبرا

کشور در  یدرمان ستمیس

 یریگو اوج وعیبزنگاه ش

کرد:  انیکرونا، ب یماریب

 نیدر تام یاقتصاد رانیخ

 ستمیس ازیاقلام مورد ن

 ،یو بهداشت یدرمان

داشتند.  یادیمشارکت ز

انجمن  یهاتلاش نیهمچن

انجام  یبرا یریگیجهت پ رخراسان د عیصنا رانیمد

. از دارد ریتقد یمشهد، جا یصنعت یهادر شهرک ونیناسیواکس

و  یدر مشورت با دانشگاه علوم پزشک زین رانیاتاق ا گر،ید یسو

تومان کمک  اردیلیم1 ،یخراسان رضو یبا استاندار یدر هماهنگ

خطه اهدا  نیا یدرمان ستمیس یرا در قالب اقلام لازم برا یفور

به  و افتیاختصاص  ژنیکپسول اکس دیعمدتا به خر کهنمود 

 .شد لیمراجع مربوطه تحو

 ینیزبیو ضرورت ت رانیاقتصاد ا یکننده براتنزل نگران کی

 یمسئولان اقتصاد

 رانیا ریبه رتبه اخ نیهمچن رانیا یپارلمان بخش خصوص سیرئ

و به  JPD یناخالص داخل دیدر سطح جهان، از منظر شاخص تول

 نیپرداخت و افزود:  براساس آخر یاستناد گزارش بانک جهان

 می، شاهد آن هست4122 رماهیگزارش مذکور در ت یبه روز رسان

( یجار متی)به ق 96 لکه در سا رانیا یناخالص داخل دیکه تول

دلار  اردیلیم494درصد کاهش به  .1دلار بوده، با  اردیلیم111

از  شیبه ب یناخالص داخل دی. کاهش تولابدی یتنزل م 99در سال 

اقتصاد  06 گاهیاز جا زیمدت، رتبه کشورمان را ن نینصف در ا

 دیداده است. البته با لیتقل کمیبه پله پنجاه و  .024جهان در 

  ...لازم  تیکفا ییکه شاخص مذکور به تنها میکناذعان 

 () کلیک کنید خبر در وبسایت اتاق ادامه

 کرد: هیگلا رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 
 اواکسن کرون صیو تخص یدهتیدر اولو د؛یبه بخش تول یمهریب
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از  یاریافغانستان سبب شده بس یروزها نیناامن ا تیوضع

خود را داشته باشند و با  هیآن کشور قصد خروج سرما دارانهیسرما

و  یو زبان یفرهنگ نهیریکشور و قرابت د نیبا ا یمرزتوجه به هم

 ژهیو به و رانیدور، ا یهااز سال یحضور مهاجران افغانستان ز،ین

ها افغان یهاهیسرما یرایتوانند پذیو مشهد م یخراسان رضو

اد هم اکنون تعد رایاستان است؛ ز نیکه به نفع ا یباشند. موضوع

 .اندهیسرما قیدر خراسان معطل تزر تماممهین یهااز پروژه یادیز

لازم است در  هایافغانستان هیامر و جذب سرما نیتحقق ا یبرا اما

 رایفراهم شود؛ ز هیجذب سرما یلازم برا یهانهیوهله نخست، زم

 یگذارهیسرما یهاامارات و... با مشوق ه،یچون ترک ییکشورها

در استان و کشور ما به شمار  تیظرف نیا یبرا یدیخود، تهد

  .روندیم

خراسان  یگذارهیمرکز خدمات سرما ییاجرا ریمد اط،یخ فاضل

موجود در  تیو وضع ی: ناامندیگویموضوع م نیدرباره ا یرضو

خود به  هیبه انتقال سرما لیافغانستان باعث شده مردم آن کشور تما

در  هاهیسرما نیجذب ا یکشورها را داشته باشند و آمادگ گرید

 زانیبا حداقل م شدیکه م یانهگواستان ما هم وجود داشت؛ به

 هاهیتا سرما میبده کسالهیهزار دلار، به افراد اقامت 422مثلا  هیسرما

به  ییزایو گونهچیاکنون هاما متاسفانه هم م؛یرا از دست نده

 .شودیداده نم هایافغانستان

 نهیزم ما در یاقتصاد یپلماسیلازم است د نکهیبر ا دیبا تاک اطیخ

 لی: تماکندیها مشخص شود، اظهار مافغان هیجذب سرما

و  است یخوب اریفرصت بس ،یگذارهیسرما یبرا هایافغانستان

 شنهادیو پ میکن یمال نیتام تیاولو یچند پروژه دارا یبرا میتوانیم

 .میه باشداشت یبرنامه مشخص نستانافغا تیوضع یاست که برا نیا

در خراسان متعلق به  یخارج یگذارهیدرصد سرما 2.

 هاستیافغانستان

در  هایها، افغانستانسال نیدر تمام ا هایریبا همه سختگ نکهیا نکته

در خراسان  یخارج یگذارهیسرما زانیم نیشتریب هایکنار عراق

ر امو رکلیمد ،یمیررحیام نیاند. به گفته حسرا انجام داده یرضو

طرح به ارزش حدود  14ها با استان، افغان یو اقتصاد ییدارا

 یگذارهیسرما یهادر تعداد طرح یدرصد2.دلار سهم  ونیلیم02

 یهاارزش طرح نیشتریاند و بسال گذشته خراسان را داشته

دلار در حوزه  ونیلیم19با  یمربوط به اتباع عراق یگذارهیسرما

 .است یساخت هتل و مجتمع مسکون

ان را افغ گذارانهیسرما یلازم برا تیجذاب یخراسان رضو ،یعنی نیا

ها مشوق جادیا زیرو و ن شیدارد و در صورت برداشته شدن موانع پ

از  یو... حجم قابل توجه نامهیگواه یو اعطا تیاقامت، تابع نهیدر زم

 .استان ورود خواهد کرد نیبه ا دیجد یهاهیسرما

 میدچار ضعف یگذارهیسرما یهامشوق در

در آن  یخارج هیجذب سرما نهیهاست در زمکه سال یمساله مهم اما

 نیاست. در ا یگذارهیسرما یهامساله مشوق م،یدچار ضعف هست

 گذاریقانون حمایت و تشویق سرمایه»هم با عنوان  یقانون نهیزم

مصلحت نظام  صیتوسط مجمع تشخ 4054در سال   FIPPA  خارجی

ه در است ک یدچار نقاط ضعف نونقا نیو ابلاغ شده است. ا بیتصو

ارائه شده؛ از  یشنهاداتیدرباره لزوم اصلاح مواد آن پ ریاخ یهاسال

 رانیا یهااز مشوق یبرخوردار یبرا ازیمورد ن هیجمله، کاهش سرما

شد؛ اما  یاتیموضوع عمل نیهزار دلار، که ا012هزار دلار به 122از 

ر د یاتفاق خاص ونشد  ییاجرا یشنهادیپ یهاقانون مشوق ریسا

 .رقم نخورد یخارج یگذارهیحوزه سرما

 نیدر ا یگذارهیسرما یهامشوق نهیکه در زم یگریموضوع د

ساله است که به  1در قبال اقامت  یگذارها مطرح شده، سپردهسال

ز ا ،یخراسان رضو یگذارهیمرکز خدمات سرما ییاجرا ریگفته مد

ساله 1قالب اقامت  نینشده در ا یراض یتاکنون، کس .409سال 

هزار دلار 012است که  نیآن، ا لیدل نیرا اخذ کند و مهمتر رانیا

ه در ک ندارد یتیجذاب درصدمیبا سود ن یدر بانک مل یگذارسپرده

  ... :کندیم حیتصر ی. وردیگیتعلق نم یسود چیدو سال اول هم ه

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق 

 هایافغانستان هیجذب سرما زیدورخ

 تماممهین یهااتمام پروژه یبرا یتیظرف ها،یسرگردان افغانستان یهاهیسرما 

 است یخراسان رضو
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 یبا کشورها رانیمهم ا یهااز تفاوت یکیگفت:  رانیاتاق ا سیرئ

 نهیصاد هزاقت شهیمتاسفانه در کشور ما هماست که  نیا افتهیتوسعه

 که یشده در حال استیس

 هافتیتوسعه یدر کشورها

موضوع حاکم  نیعکس ا

 .است

گزارش بازار به نقل از  به

 نینخست ران،یاتاق ا

 یشینشست هم اند

وزارت امور خارجه و اتاق 

 انیداللهعب ریام نیحس یزبانیبه م رانیو معادن ا عیو صنا یبازرگان

کل وزارت  رانیمد ،یاقتصاد یپلماسیامور خارجه، معاون د ریوز

 یاز روسا و اعضا یو تعداد رانیاتاق ا سیامور خارجه با حضور رئ

 .برگزار شد یمشترک بازرگان یهااتاق

 نیامور خارجه بخاطر ا ریضمن تشکر از وز رانیاتاق ا سیرئ

ابتکار و جلسه برگزار شده  نیرا اول یشیدعوت، جلسه هم اند

ذکر کرد و آن  یبا بخش خصوص زدهمیدولت س یوزارتخانه ها

ش بخ یهاتیخارجه به فعالرا مهم و نشانگر نگاه پررن  وزارت

 نیمتناوب ا یگزاراو خواهان تداوم بر نیدانست. همچن یخصوص

 .شد ندهیآ یهانشست در ماه

 نکهیا انیبا ب دارید نیدر ا رانیاتاق ا سیرئ یشافع نیغلامحس

 تاسیمختلف س یهاتیدر موقع انیرعبداللهیها تجربه امسال

را از او بالا برده است، گفت:  یانتظارات فعالان اقتصاد یخارج

آزمون و خطا و عدم  یبرا یفرصت گریکه د میهمه ما اعتقاد دار

 یدهایام د،یجد یهادر کشور وجود ندارد. حرکت ییگوپاسخ

ه هم یواقع یدادگدل هیدر سا کنمیو من تصور م دهیآفر یاتازه

 توانیم یو چه بخش دولت یاندرکاران چه بخش خصوصدست

 .داشت قیامکان توف

 یبا کشورها رانیمهم ا یهااز تفاوت یکیادامه داد:  یشافع

تصاد اق شهیاست که متاسفانه در کشور ما هم نیا افتهیتوسعه

شده در  استیس نهیهز

 یکه در کشورها یحال

 نیعکس ا افتهیتوسعه

 .موضوع حاکم است

خطااااااااااب باااااااااه  او

گفاات: مااا  انیرعبااداللهیام

حالاا کاه بحاث  میدواریام

 یتوسااااااعه اقتصاااااااد

کشااور  یاصاال ریکشااور اساات و اقتصاااد بااه عنااوان مساا تیاااولو

رابطااه نامتعااادل را بااه تعااادل  نیااانتخاااب شااده اساات، شااما ا

 یماااا در بناااد برخااا یاز فعالاااان اقتصااااد یاری. بسااادیبرساااان

کااه در  یاند در حااالهسااتند و گرفتااار شااده یاساایمسااائل س

 .نداشتند ینقش چیاشکالات ه نیا جادیا

 نینشان دادند که در بدتر یکرد: فعالان اقتصاد دیتاک یشافع

که  میدار ییها. ما نمونهشناسندیرا م هامیعبور از تحر راه طیشرا

ا از اند که اصلوارد کرده میرا در اوج تحر یقطعات یفعالان اقتصاد

 .نبود ریپذمعمول امکان یهاراه

 یمشترک برا یهاخوب اتاق تیبا اشاره به ظرف او

ک مشتر یهاگفت: خوشبختانه اتاق یاقتصاد یهایبرداربهره

مرتبط با خودشان دارند.  یبا کشورها یکه رابطه خوب میدار یقو

و راه توسعه  یفعل تیرفت از وضعراه برون میکنیما تصور م

 .وجود دارد یخارج استیس

 نیامور خارجه گفت: حتما شما هم به ا ریخطاب به وز یشافع

عه توس یدر گرو یاسیرابطه س یداریکه پا دیاعتقاد دار هیقض

 ،یاسیاثرات س تواندیم یاست. روابط اقتصاد یروابط اقتصاد

  ..را دگرگون کند. گرید یما با کشورها یو اجتماع یفرهنگ

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 :رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

 است یتوسعه روابط اقتصاد یدر گرو یاسیرابطه س یداریپا
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 یادغدغه یخراسان رضو ینسبت مصارف به منابع بانک شیافزا

 یصو بخش خصو یمسئولان استان یاز سو ریاست که در چند سال اخ

به دفعات در مجالس و محافل مختلف مطرح و مطالبه شده است. 

 رخد؛چیم یبخش خصوص تیکه اقتصادش بر پاشنه فعال یاخطه

دارد  ازیخود ن یبانک منابعمولد به  یهادر بخش تیتداوم فعال یبرا

به  اندتویکه م یتیبحث باعث شده است تا ظرف نیدر ا یاما ناتراز

 .ودش نهیهز یگرید یصرف شود، در جا ینفع اقتصاد خراسان رضو

ا نه تنه ریاخ یهاکه در سال کنندیم یگواه یمنابع بانک یآمارها

 نیبلکه ا ه،افتیبهبود ن یخراسان رضو ینسبت مصارف به منابع بانک

 .نسبت به دفعات کاهش را تجربه کرده است

ان نش ریدهه اخ یاستان در ابتدا یبانک یهامربوط به سپرده آمار

 اردیلیم422هزار و   40، 4092ها در سال سپرده زانیکه م دهدیم

به  لاتیدرصد در قالب تسه90حدود  زانیم نیتومان بوده که از ا

هزار 419از  شی، ب4099پرداخت شده است؛ اما در سال  انیمتقاض

م رغانجام شده و به یدر خراسان رضو یذارگتومان سپرده اردیلیم

و  هایگربا همه مطالبه ینسبت مصارف بانک ،یدرصد422رشد  نیا

 6275تومان و معادل  اردیلیهزار م 94انجام شده، حدود  یهایریگیپ

 .درصد بوده است

 یآمار یچندگانگ

تفاوت  ان،یم نیمهم در ا نکته

 یهماهنگ یشورا یآمارها

استان و بانک  یهابانک

درباره نسبت  یمرکز

است؛  یمصارف به منابع بانک

اطلاعات  یآن چه از جمع بند

استان  یدولت یهابانک

نسبت مصارف به  د،یآیبرم

استان در سال  یمنابع بانک

درصد بوده اما 70..گذشته 

درصد اعلام کرده 6275نسبت را  نیا ،یزبانک مرک یاصل گاهیپا

 یهماهنگ یشورا است که نیا یتفاوت آمار نیا لیدل ایاست. گو

عضو خود را ارائه دهد و  یهااطلاعات بانک تواندیها تنها مبانک

اما آمار و اطلاعات  ست؛یشورا ن نیا تیدر عضو یخصوص یهابانک

 یخصوص یهانکمربوط به تمام با یبانک مرکز یارائه شده از سو

 یزبانک مرک یگفت آمارها توانیم نیاستان است. بنابرا یو دولت

بت که نس دهدیبرخوردار است و توامان نشان م یشتریب تیاز جامع

 .مذکور به مراتب کمتر است

 !یکدر مصارف بان ریثروتمند در منابع و فق یاستان ؛یرضو خراسان

 تیو ترانز یدر صنعت گردشگر یکه سهم بزرگ یرضو خراسان

 نهایخاورم یمعادن سن  آهن کشور و حت نیکشور دارد، بزرگ تر

است و در حوزه  یمانیو س یفولاد عیصنا یداده و دارا یرا در خود جا

استان به واسطه  نیا زند،یم ایزعفران هم حرف اول را در دن دیتول

را در  یبزرگ یو گردش مال یبانک منابع ،یاقتصاد یهاتیفعال نیا

 یدر برابر منابع موجود، رقم اشیمصارف بانک زانیدارد اما م اریاخت

 .ستین «یرفتنیپذ» یمطلوب و به گفته بخش خصوص

خش دولت و ب یوگوگفت یشورا رخانهیدب سیرئ ،ی اکبر لباف یعل

  ...شورا بر لزوم نیا یهاکه بارها در نشست یخراسان رضو یخصوص

 یدر منابع و مصارف بانک یناتراز

و  ستیمطلوب ن یبانک لاتیدر نسبت جذب سپرده به ارائه تسه یرتبه خراسان رضو

 شده است       یو بخش خصوص یبهانه انتقاد صاحب نظران اقتصاد نیهم

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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ت و دول یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیکمیو  ستیدر ب 

ر مختلف در براب عیصنا یتاب آور یخراسان رضو یبخش خصوص

 نیصاحبنظران ا شنهاداتیپ انیو از م یمکرر برق بررس یها یقطع

 یهابحران که به بروز چالش نیعبور از ا یبرا ییحوزه، راهکارها

 .دیردمنجر شده، احصاء گ دیدر بخش تول یجد

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 رخانهیدب نیا سیرئ ،«یاکبر لباف یاعل ؛یخراسان رضو یکشاورز

نشست مذکور که به صورت برخط برگزار شد، درباره  یدر ابتدا

 نیراز مهم ت یکی یانرژ نیجلسه گفت: برق و تام نیدستورکار ا

 یاستان یرضو انموضوعات امروز کشور و استان است. خراس

است و  یو فولاد یمعدن یدر حوزه ها یتوسعه ا کردیرو یدارا

ها در  تیظرف نیاستفاده از ا یبرا یشتریب یبه انرژ عتایطب

 .دارد ازین ییزاو اشتغال یرشد اقتصاد یراستا

 هنیدر زم یادیز یها یگرفتار یدر سال جار نکهیا انیبا ب یو

 م،یتداش یو فولاد یمعدن یهاشرکت یبرق به خصوص برا نیتام

 د؛یردو منعکس گ یجمع بند یشنهاداتیقبلا پ نهیزم نیافزود: در ا

برق  میاست که نتوانست نیدر کشور و استان ا یاما مشکل اصل

 یها و بسترساز رساختیم و زیکن نیشرکت ها را تام ازیمورد ن

به  یو بخش خصوص یدولت یراستا در شرکت ها نیلازم در ا

فراهم نشده است. امروز  یخوب

و  یو فولاد یمعدن یشرکت ها

مواجه اند؛  یجد یبا مشکل یمانیس

هستند،  رفعالیاز آنها غ یبرخ

 کار تیسوم ظرف کیبا  زین یشمار

در  یموارد حت نیکنند و ا یم

مورد  یدرصد انرژ42 طفق یمواقع

مقدار  نیرا دارند که از ا ازشانین

 توانندیواحد م ییروشنا یفقط برا

 .استفاده کنند

 شیکه ب یکرد: شرکت حیتصر یلباف

درصد 42دارد و  ینگیتومان گردش نقد اردیلیهرار م زدهیاز س

 یم دیپردازد، با نبود برق، دچار توقف در تول یاستان را م اتیمال

و درآمدها و  یستاناتیآن صنعت، در مال تیشود و عدم فعال

گذارد و خودبه خود  یم یمنف راتیعوارض مختلف استان تاث

 .شود یبر اشتغال م ینفها و آثار م تیظرف یناکارآمد ثباع

در  دیدوم سال شا مهیدهد که در ن یادامه داد: آمارها نشان م یو

هم فرا طیشرا دی. شامیبرق و گاز دچار مشکل شو نیتام نهیزم

از  یکی نیو ا میموجود استفاده کن یها تینشود تا از ظرف

 ریاست و توسعه استان را به تاخ یخراسان رضو یمشکلات جد

 تیعوض نیعبور از ا یبرا یشنهادیپ یابسته دیاندازد. لذا با یم

 .میارائه ده

 یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدب سیرئ

 یما، خراسان رضو یهادهیمتذکر شد: طبق شن یخراسان رضو

اشته د تیوضع نیا دیبرق است و لذا نبا دیبا مازاد تول یاستان

کسب و  طیقانون بهبود مح 01طبق ماده  نکهیا گریباشد. نکته د

به  یانرژخدمات رسان به خصوص در حوزه  یکار، دستگاه ها

نجام را ا یدیتول یتوانند قطع برق و گاز و آب واحدها ینم یسادگ

  ...کوتاه یمدت یو برا نیتام یشورا میدهند مگر با تصم

 

 شد: یبررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدر دب

در  یدیتول یهابنگاه یآورتاب یراهکارها یبررس یبرا یتلاش بخش خصوص 

 برق یزمان قطع

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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با  یمیکشور ارتباط مستق قی: توفدیگویم رانیاتاق ا سیرئ ،یشافع

و  یدارد. همه ارکان اقتصاد یبخش خصوص گاهیاقتصاد و البته با جا

 .همسو باهم باشد دیبا یاقتصاد یهایگذاراستیس

 یشد و وزرا با رأ لیتشک زدهمیدولت س نهیکاب ریاخ یروزها در

انتخاب شدند. از زمان شروع انتخابات،  یاسلام یمجلس شورا

معادن و  ع،یصنا ،یدر اتاق بازرگان یبخش خصوص ندگانینما

اند تهاقتصاد در کشور گف ییاستثنا تیبارها از وضع رانیا یکشاورز

در  یاقتصاد یگذاراستیس صلاحبسته ا نیمدت، چند نیو در طول ا

 یاقتصاد یهاخانهخطاب به دولت و وزارت رانیاتاق ا یکشور از سو

شده که اقتصاد در چند دهه ها عنوانشده است. در آن گزارشارائه

و  یبالا، رکود اقتصاد اریبا تورم بس ریده سال اخ ژهیوبه ریاخ

مواجه  یرابرو گسترش فقر و ناب تیفیکیو ب نییپا اریبس ییزااشتغال

 یهااستیبا اتخاذ س یاقتصاد گذاراستیاست و معمولاً س

. موکول کرده است ندهیمشکلات را به آ یاشهیگونه، علاج رمُسَکن

در  یاصلاحات اساس ازمندین طیشرا نیرفت از ابرون

 .و ساختارها است هایگذاراستیس

ولت هفته د داشتیضمن گرام رانیاتاق ا سیرئ ،یشافع نیغلامحس

اعتماد مطلوب از مجلس، به  یبابت اخذ رأ دیبه دولت جد کیو تبر

 ،یسیرئ میابراه یکه آقا ی: کاردیگویم «رانیاتاق ا یخبر گاهیپا»

انجام داده، متفاوت از گذشته  یاقتصاد میت دنیدر چ یجمهورسیرئ

ه و آمد رونیب ردهمیدر دولت ش یره بسته دائمیبوده است. او از دا

که  میباش دواریام میتوانیم نیهم یکاملاً مثبت است. برا یاقدام نیا

 ی. مجلس محترم هم با رأمیگرفتار دور باطل چرخه مشکلات نشو

با  یمطلوب یهمراه ،یشنهادیپ نهیکاب تیو اکثر یاقتصاد میقاطع به ت

 .نشان داد زدهمیدولت س

 یسیرئ یکه آقا یتر از انتخاب افراد: مهمدیگویم رانیاتاق ا سیرئ

ار اند، اصلاح ساختاعتماد گرفته یکرده و رأ یخود معرف نهیدر کاب

ود، کشور اصلاح نش یدر کشور است. اگر ساختار اقتصاد یاقتصاد

را  یانتظارات اقتصاد توانندینم ندهیافراد توانمند هم در آ یحت

 یحوزه هم اقدام نیدر ا جمهورسیرئ میدواریبرآورده کنند. ما ام

 .متفاوت از گذشته انجام دهد

دولت  یاقتصاد یدرباره وزرا یپارلمان بخش خصوص سیرئ

کشور  یبخش اقتصاد یکه برا ییمعتقد است: وزرا زدهمیس

 تواندیم یزمان هانیا تیموفق یهستند ول یخوب میشده، تانتخاب

 ردیهم در دستور کار قرار گ یزمان اصلاح ساختارکامل شود که هم

راد اف تیسبب موفق مباه یو همدل یدر آن صورت است که هماهنگ

 .خواهد بود

رخ دهد که  تواندیم یزمان یو هماهنگ ی: همدلدهدیادامه م او

از  یاشتباه بعضمشخص شود. ما الآن به یاقتصاد یهاهدف

 اما میااند، را هدف قرار دادهبه هدف لازم دنیرس یکه برا ییابزارها

 .ستیخود هدف مشخص ن

 رهینرخ ارز، و غ ات،ی: مثلاً نرخ مالکندیو ارز اشاره م اتیبه نرخ مال او

به  هانیو در خدمت اقتصاد هستند. ا یتوسعه اقتصاد یبرا یابزار

ها در کشور ما، وقت یلیاشتباه و خ. اما بهستندیذات خود هدف ن

ه باشد، هم نییپا اتیاگر نرخ مال کنندیفکر م گذاراناستیس

 .ردیگیهدف را م یجا لهیو وس شودیمشکلات حل م

د، مشخص باش دی: اهداف اقتصاد کشور باکندیم دیتأک یشافع

انمند تو یهاآدم تیکند و درنها رییتغ یساختارها براساس هدف کل

 میدواریامv.رساندن کشور به آن هدف انتخاب شوند یبرا ییو دانا
آن با هفته دولت همراه شده،  نهیکه شروع کار کاب زدهمیدولت س

 .کشور تلاش کنند اقتصاد تیبهبود وضع یبتوانند برا

کشور کاملاً  طیکه شرا می: همه ما معتقد هستدهدیادامه م یشافع

. میاهقرار گرفت یخاص طیدر شرا یاست؛ به لحاظ اقتصاد ییاستثنا

ما فرصت  دیشا یبزرگ روبروست. از طرف یهادولت با چالش

فرصت  نیآخر نیا دی. شامیاقتصاد کشور نداشته باش یبرا یگرید

  ... یبرا تیمردم، دولت و حاکم و یما باشد. بخش خصوص یاقتصاد

 

 دیگویبه مناسبت هفته دولت از مسئله اقتصاد در کشور م یشافع نیغلامحس

 خود بداند نیرا مشاور ام یبخش خصوص زدهم،یس نهیکاب

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

21 

https://www.mccima.com/?id=73576


 

 

  0011  مهـرماه

www.mccima.com mccima mccima_official 
 

ه بود ک ییهاچهره زبانیمجلس در هفته گذشته، م یهابونیتر 

 ریکشور در مقام وز ییاجرا یهادستگاه نیتردار مهمحالا سکان

 12تابستان  نیتردر خشک زدهمیکه دولت س یهستند. در حال

مربوط برنامه  رانیاز وز کدامچیبر سر کار آمد، اما ه ریسال اخ

مده حالا ع نیمقابله با بحران آب ارائه نکردند.هم یبرا یمشخص

 یاز مرز بحران آب ،یکشور و از جمله خراسان رضو یهااستان

. نندیبیخود م یرو شیرا پ یفراوان یهاند و چالشعبور کرده ا

ت از برداش شیو افزا یدارند که تداوم خشکسال دیمسئولان تاک

ال در س یآب مشهد و خراسان رضو نیتام ،یاتیح عیما نیمنابع ا

 یبرا دیامروز با نیدشوار خواهد ساخت و از هم اریرا بس 4120

و  یبود تا با فعالان اقتصاد یاها بهانهدغدغه نیشود.ا یریآن تدب

تان، اس یمنابع آب تیریمد یدهایحوزه درخصوص با نیا انیمتول

 :میگفت وگو کن

 تسیکشور ن یهااستیس تیبحران آب در اولو یبرا ییجوچاره

و آب اتاق  یکشاورز ونیسیکم سیمقدم، رئ یعتیشر یعل

ر است. او باو یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان

کشور  یهااستیس تیبحران آب در اولو ییجودارد که چاره

 تیریو مد یها، توجه کافسال نی: اگر در اکندیم دیو تاک ستین

  لیه دلاز آن ب یصورت نگرفته، بخش یدر حوزه منابع آب یانهیبه

 یگذارو نبود ارزش یبالادست نیآب در قوان تیغفلت از اهم

بخش بوده است. بحران  نیا یهااستیس در یمفهوم آب مجاز

هاست آن چه امروز تجربه سال ست،ین روزیآب مسئله امروز و د

حران فردا ب توانیحالا م نیهم یشده بود و حت ینیبشیپ م،یکنیم

 .دید مچش شیرا هم پ

نوع کشت و کار در بخش  یاز ضرورت سامان ده گریبار د یو

و  آوردیم انیاستان سخن به م یآب تیبه نسبت ظرف یکشاورز

: به رغم وجود بحران آب در کشورمان هنوز کندیم دیتاک

مل ع هیهمسا یمانند کشورها یدر توسعه گلخانه ا مینتوانست

مصرف  رابرب 62تا  12 یکه در کشت گلخانه ا ی. در صورتمیکن

 تیریدست در بحث مد نیاز ا یی. راهکارهاابدی یآب کاهش م

 کیدر کشور ما  یکه کشاورز ییآب فراوان است اما از آن جا

 یها هرینشده و زنج یو هنوز تجار دیآیبه شمار م یشتیبحث مع

حوزه شکل نگرفته است، عملا  نیدر ا عیارزش در گستره وس

آب در آن که متضمن  تیریمد نینو یهااز روش یریگبهره

 .خواهد بود ینسبتا بالاست، کار دشوار یهانهیصرف هز

تراز آب در صادرات و واردات  دیکند: با یمقدم اضافه م یعتیشر

را که   یبرآب مدنظر باشد و محصولات یمحصولات کشاورز

اضافه  یمنابع ما را صرف  و بر بحران آب در بخش کشاورز

 نیها تامبازار از محل واردات آن ازیتا ن میحذف  کن کنندیم

اطر خ یرضو راسانو آب اتاق خ یکشاورز ونیسیکم سیشود.رئ

سامان دادن به  یبرا یزمان کم زدهمی: دولت سکندینشان م

ز ا یدارد تا نه کشاورز یدر بخش کشاورز یمنابع آب تیریمد

 .یبرود و نه منابع آب نیب

 بحران آب تیریدر مد یمردم یهاضرورت توجه به نقش تشکل

 یکشاورز یرضازاده، عضو کارگروه آب نظام صنف احمدرضا

: هم اکنون وزارت کندیخصوص مطرح م نیدر هم زیاستان ن

 طیواجد شرا انیمتقاض اریرا در اخت یلاتیتسه ،یجهاد کشاورز

ند، کن زیتحت فشار تجه یاریدهد تا مزارع شان را به آب یقرار م

 و تحت یاقطره یاریمزارع به آب زیتجه نهیدرصد هز 51در واقع 

درصد  نیدولت پرداخت شود اما معمولا ا یاز سو دیفشار با

پروژه و  یشدن اجرا یطولان لیشود، چرا که به دل یمحقق نم

از قرارداد منعقد شده   شتریب هانهیو تورم، هز متینوسانات ق

  ..کند. یطرح دشوار م نیا شبردیپ یاست و عملا کار را برا

 !یکابوس لب تشنگ

 یبزرگ برا یتواند به بحران یم ندهیسال آ 2 نیتا هم ،یدر منابع آب یکمبود جد

 شود لیتبد یبخش کشاورز

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
20 

https://www.mccima.com/?id=73586


 

 

  0011  مهـرماه

www.mccima.com mccima mccima_official 
 

 دولت و بخش یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیستمیدر ب 

و منابع  تیاستفاده از ظرف یچگونگ ،یخراسان رضو یخصوص

شد و  ی( بررسهایخراسان ژهیخارج از کشور )به و انیرانیا

 یبرا یبا بسترساز یخارج گذارهیجذب سرما یبرا ییراهکارها

 .دیمطرح گرد گذارانهیسرما نیجذب ا یهامشوق لیتسه

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 نیا یدادر ابت رخانهیدب نیا سیرئ ،«یاکبر لباف یعل» ،یخراسان رضو

مرتبط  یهادستگاه ندگانینشست که به صورت برخط با حضور نما

برگزار شد، اظهار کرد: در نشست  یبخش خصوص یهاو تشکل

 مجلس ندگانیاز نما یبا تعداد یوو خراسان رض رانیاتاق ا سیرئ

 یجخار یها هیجذب سرما یشد که برا نیبر ا دیتاک یاسلام یشورا

لب به را در دو قا یدستگاه مرتبط و بخش خصوص ینظرات کارشناس

 . لذا در نشستمییمجلس ارائه نما ندگانیوگو و نماگفت یشورا

ر از کشو جخار انیرانیو منابع ا تیاستفاده از ظرف یامروز راهکارها

 .کرد میخواه یرا بررس هاهیسرما نیجذب ا یبرا یساز نهیو زم

 هیرماس قیو تشو لیتسه یبرا ییراهکارها یبا اشاره به بررس یو

گذشته در  یدر گذشته ابراز کرد: در سال ها یگذاران خارج

مطرح  افراد نیا قیتشو یبرا ییوگو راهکارهاگفت یشورا رخانهیدب

از  یبرخوردار یبرا ازیمورد ن هیشد؛ از جمله کاهش سرما

موضوع  نیهزار دلار، که ا012هزار دلار به 122از  رانیا یهامشوق

و  نشد ییاجرا یشنهادیپ یقانون مشوق ها ریشد؛ اما سا یاتیعمل

  .رقم نخورد یخارج یگذار هیدر حوزه سرما یاتفاق خاص

 یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدب سیرئ

است  نیا میبدان بپرداز دیکه با یگریافزود: نکته د یخراسان رضو

شور خارج از ک انیرانیکرد تا منابع ا یتوان بسترساز یکه چگونه م

 انیرانیا اریدر اخت یادیجذب گردد. مبالغ ز یگذار هیبه عنوان سرما

ها سال به اندازه بودجه ده دیکشورها وجود دارد که شا ریسا میمق

و  مزدهیدولت س یدو موضوع که راهبرد اساس نیکشور باشد. لذا ا

 .شود یریگیپ دیاست، با یاسلام یمجلس شورا زین

ارج از خ انیرانیا هیجذب سرما یاز موانع اصل یکیمتذکر شد:  یلباف

شناختن حقوق  تیدارد. به رسم یداخل شهیر یادیکشور تا حد ز

 انیرانیو جلب اعتماد ا یروان یفضاساز ،یاتیمال یشفاف ساز ت،یمالک

 هیجذب سرما حهیآن کار کرد. لا یرو دیاست که با یاز موارد

حظه ل نیاست؛ اما تا ا نیدر حال تدو زیخارج از کشور ن میمق انیرانیا

حاصل نشده است. در قانون  یبخش جهیو نت یاقدامات خاص عمل

  ... صورت یرییتاکنون تغ زین یگذار هیاز سرما تیجذب و حما

 مطرح شد یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدر نشست دب

 انیرانیا یها هیاز سرما تیجذب و حما یراهکارها یبررس 

  خارج کشور یها یو خراسان
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