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 رقدر صنعت ب یگذار هیسرما تیبهبود وضع یبرا یشیلزوم چاره اند

، «یانرژ» یها ونیسیر نشست مشترک کمد

اتاق  «یمعدن عیمعدن و صنا»و « صنعت»

 کمبود برق یامدهایپ ،یخراسان رضو یبازرگان

مطرح و  عیکاهش مصرف صنا قیاز طر

 شد. یبرق بررس یاز قطع یریجلوگ یراهکارها
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خراسان  یدولت و بخش خصوص یگفتگو

از مشکلات و مسائل فعالان  یپاره ا ،یرضو
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 قرار گرفت. یو مورد بحث و بررس
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 یبخش خصوص یگرمطالبه یصدا ؛یتخصص یهاونیسیکم

4 
 شد: یاستان بررس یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدر دب

در  یبودن نسبت مصارف به منابع بانک نییعلت پا یواکاو

 یخراسان رضو

8 
اتاق مشهد،  «تیحمل و نقل و ترانز»و « تجارت» یها ونیسیدر نشست مشترک کم

 مطرح شد:

 است با ترکمنستان یدر تعاملات تجار یمعضل اصل یپلماسیضعف د 

11 
 اتاق مشهد مطرح شد: یاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیدر جلسه کم

 در مراجع حل اختلاف اداره کار انیجان کارفرما یها، بلادلال

 یدارا رانیاز توان مد یریگدر گرو بهره رانیاقتصاد ا یایاح

 یاجتماع یهاهیسرما یایو اح تیاهل

 یراب رانیگفت: اقتصاد ا رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 و یعلم یکردهایها و رونگرش ،یاحرفه تیبا اهل یعبور از بحران به کارگزاران

اعتماد مردم  یایاح یبرا دیتر از همه، بادارد و مهم ازیمدبرانه ن یها یزیبرنامه ر

 بهره گرفته شود. یمدن یادهااز توان نه ،یاجتماع یهاهیو سرما

اتاق مشهد  ندگانینما اتیجلسه ه نیکمیو  یکه در س «یشافع نیغلامحس»

در عرصه  یاسابقهیب یهارا مواجه با چالش زدهمیدولت س گفت،یسخن م

 ... که اقتصاد کشورمان میاذعان کن دیبا اقتصاد دانست و افزود:

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

 :کرد دیتاک رانیاتاق ا سیرئ

 شد: یبررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یدر شورا

 یبحران برق و آب در بخش کشاورز یبرا ییجوچاره

خراسان  یدولت و بخش خصوص یگفتگو یجلسه شورا نیدر هشتاد و سوم

 یبرق برا نیتام یهااستان و چالش یمشکلات بخش آب و کشاورز ،یرضو

 .شد یبررس یکشاورز یواحدها

نشست گفت: در طرح  نیدر ا یاستاندار خراسان رضو ان،یمحمدصادق معتمد

لند و ب انیکوتاه ، م یبرا یاستان، قرار شد نقشه راه یبا کم آب یسند سازگار

 ... دههم مشخص ش یمتول یدستگاه ها فیشود. تکال یمدت طراح
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ت: گف رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 تیبا اهل یعبور از بحران به کارگزاران یبرا رانیاقتصاد ا

 یها یزیو برنامه ر یعلم یکردهایها و رونگرش ،یاحرفه

اعتماد مردم  یایاح یبرا دیتر از همه، بادارد و مهم ازیمدبرانه ن

 .بهره گرفته شود یمدن یادهااز توان نه ،یاجتماع یهاهیو سرما

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

 و یکه در س «یشافع نیغلامحس» ؛یخراسان رضو یکشاورز

 گفت،یاتاق مشهد سخن م ندگانینما اتیجلسه ه نیکمی

در عرصه  یاسابقهیب یهارا مواجه با چالش زدهمیدولت س

ن که اقتصاد کشورما میاذعان کن دیاقتصاد دانست و افزود: با

در عمده  بیآس نیو ا بردیاز خلاء علم در برابر عمل رنج م

ها وجود داشته است. دولت آن سازمیتصم یها و نهادهادولت

را در بخش اقتصاد بر سر راه خود  یقیعم یمشکلات ز،ین ندهیآ

 ینو توسل به مبا یکارگزاران اقتصاد یاحرفه تی. اهلندیبیم

هستند.  طیشرا نیا زعبور ا یبرا یاصل یهاضرورت ،یعلم

 یهاهینمانده، چرا که سرما یط باقآزمون خ یبرا یمجال گرید

 رفته و در اقتصاد لیتحل تیبه غا ،یعموم یو اعتماد یاجتماع

 .قرار دارد یاشکننده یطیمردم در شرا شتیو مع

 یدولت بعد یرو شیپ یهاچالش نیترشاخص حیبه تشر یو

 د،یرکود در بخش تول دیداد: رشد تورم، تشد حیپرداخت و توض

جه بود یجد یکسر نیو همچن یگسترش فقر و شکاف اجتماع

 دهنیمسئولان در دولت آ یرو شیرا پ یدشوار طیکشور، شرا

 دجوو زین نیاز ا شیمشکلات تا پ نیا یقرار داده است. تمام

ظر من نیبود. از ا افتهین قیتعم زانیم نیداشته اما هرگز تا ا

 .وستا یاقتصاد میو ت یسیرئ یدشوار بر ذمه آقا یتیمسئول

هم به بحران در بخش منابع زد و گفت: فقر منابع  ینقب ،یشافع

در بخش آب و برق خود را به  ریاخ یسال ها یط ،یو انرژ

 نیچالش تام زینشان داده است. در زمستان ن یصورت جد

 شیچالش ها قابل پ نی. همه اشودیما م عیصنا ریبانگیگاز، گر

و عمل لازم  دامدر وقت مناسب، اقکه  غیاند اما دربوده ینیب

  .مشکلات انجام نگرفته است نیاز بروز ا یریشگیپ یبرا

 رابطه دولت با تیتقو ران،یا یپارلمان بخش خصوص سیرئ

نمودن  غلبه بر مشکلات و همراه سازنهیرا زم یمدن ینهادها

برشمرد و افزود:  متاسفانه عمده  دولت یهاجامعه در برنامه

 یتوده مردم هستند، ب تیا به دنبال کسب رضامسئولان صرف

ل به مسائ رداختنتوجه به آنکه منافع جامعه و عامه مردم در پ

خاذ ات ازمندیو اشتغال، ن شتیمع نیو تام ستیمدت نکوتاه

 رابطه است پس نیدر ا یسخت و اقناع افکار عموم یماتیتصم

 .و افق بلندمدت باشد ندهیآ مان،تیو اولو نگاه دیبا

به  زدهمیدولت س یکردهایبه رو یچشمدر ادامه گوشه یو

نقطه آغاز  ،یسیرئ یکرد: آقا انیعرصه اقتصاد داشت و ب

 دیکل یخود را با حضور در خانه فعالان اقتصاد یانتخابات تیفعال

 دیو ام امیپ نیا یحاو یبخش خصوص یموضوع برا نیزد و ا

 یهاتیظرفبه  یشتریتوجه بهتر و ب نده،یاست که در دولت آ

بخش صورت خواهد گرفت و آرا و نظرات فعالان و  نیا

ره مورد به یاقتصاد یهایاستگذاریدر س ،ینخبگان اقتصاد

 .ردیگیقرار م یبردار

 تعاون و اصناف به ،یبازرگان یهااتاق نکهیبر ا دیبا تاک یو

در کنار دولت  دیبا یدر عرصه اقتصاد یمدن یعنوان نهادها

  ...دولت یسه ضلع یذکر شد: قطعا همکارمت رند،یقرار بگ

 کرد: دیتاک رانیاتاق ا سیرئ

و  تیاهل یدارا رانیاز توان مد یریگدر گرو بهره رانیاقتصاد ا یایاح 

 یاجتماع یهاهیسرما یایاح

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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دولت و بخش  یگفتگو یجلسه شورا نیر هشتاد و سومد

ان است یمشکلات بخش آب و کشاورز ،یخراسان رضو یخصوص

 .شد یبررس یکشاورز یواحدها یبرق برا نیتام یهاو چالش

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

استاندار  ان،یمحمدصادق معتمد ،یخراسان رضو یکشاورز

 ینشست گفت: در طرح سند سازگار نیدر ا یخراسان رضو

بلند  و انیکوتاه ، م یبرا یاستان، قرار شد نقشه راه یبا کم آب

هم مشخص  یمتول یدستگاه ها فیشود. تکال یمدت طراح

بود که سند  ییهااستان نیدر زمره اول یو خراسان رضو دهش

  .و ابلاغ شد بیتصو یاش در کارگروه مل یسازگار

در خراسان  یاریآب نینو یها ستمیبا اشاره به رشد س یو

 یسند سازگار ینشان دهنده اجرا نیمتذکر شد: ا یرضو

اتر بال یتیموضوع در استان ما آب است و اولو نیاست. مهم تر

 یاز هم اکنون فکر ندهیسال آ 01 ی. اگر برامیاز آن ندار

 بنوشرق کشور در ج ینشود، نه تنها روستاها، بلکه شهرها

 یو بلوچستان خال ستانیو س یخراسان جنوب ،یخراسان رضو

 .از سکنه خواهد شد

کار در برابر  یکرد: سرعت در اجرا حیتصر انیمعتمد

د به سن نیتر ا عیهر چه سر دیکم است. با اریبس یخشکسال

ضوع مو نییمدام طرح مسئله و تب نکهیشود. ا ییطور کامل اجرا

. میهست یدر اجرا دچار عقب افتادگ رایز ست؛یخوب ن میکن

توان  یو با بخشنامه و دستورالعمل نم میمردم را همراه کن دیبا

 کار را انجام داد. نیا

هکتار گلخانه داشته  011 دینبا یادامه داد: خراسان رضو یو

تار به هزار هک دیهاست، با نیکه جزو کم آب تر یباشد. استان

تر  یجد زین یاریآب نینو یها ستمیس یگلخانه برسد و اجرا

 ،یو آبخوان دار یزداریدر بخش آبخ ن،یشود. همچن یتلق

روان آب ها  ازاجرا شود تا  دیمانده با نیزم یرو یپروژه ها

لسه ج نیاز مصوبات ا یکیتوان به عنوان  ی. ممیاستفاده کن

 سند یاجرا یدر راستا یکرد که شرکت آب منطقه ا دیتاک

 ،یو دولت یبخش خصوص یبا همراه یبا کم آب یسازگار

 .دهد شیسرعت کار را افزا

استان در حوزه  ژهیو طیمتذکر شد: با توجه به شرا یو

منتظر اتمام پروژه  دینبا یو صنعت، خراسان رضو یکشاورز

و خراسان کرمان  یفارس به استان ها جیانتقال آب از خل یها

 طرح مهم از نیا ییاجرا اتیاساس، عمل نیباشد؛ بر هم یجنوب

  ... شود یامسال در مشهد آغاز م ریغد دیع

 شد: یبررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یدر شورا

یبحران برق و آب در بخش کشاورز یبرا ییجوچاره  

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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ت و دول یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیدر شانزدهم سیئر

 بهبود نسبت یموضوع چگونگ ،یخراسان رضو یبخش خصوص

ار قر یاستان مورد بحث و بررس نیا یمصارف به منابع بانک

 .گرفت

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

 انهرخیدب سیرئ ،«یاکبر لباف یعل» ؛یخراسان رضو یکشاورز

 یلنشست اظهار کرد: مشک نیا یاستان در ابتدا یگفتگو یشورا

گذشته مورد انتقاد  یدهه ها یدر استان وجود دارد که ط یاساس

 گاه بهبود چیه ومسئولان بوده  یو حت یمردم، فعالان اقتصاد

به  مشکل مربوط نیدر خصوص آن صورت نگرفته است؛ ا ینسب

اشکال در زمان  نیاست. ا یعدم تناسب مصارف و منابع بانک

ت نسب ین مختلف مطرح شده اما عملا بهبوداستاندارا تیریمد

 .است فتادهیاستان اتفاق ن یمصارف به منابع بانک

است که درآمد  ییاز جمله استان ها یافزود: خراسان رضو یو

 یدوم سرانه درآمد کیاست و معادل  فیسرانه مردم آن ضع

ع مصارف و مناب یبا بررس ن،یاست. همچن زدیتهران و  یاستان ها

 یتدادر اب یبانک یسپرده ها زانیکه در م میکنیمشاهده م یبانک

در استان  یبانک سپردهتومان  اردیلیم011هزار و 01، 01دهه 

به  لاتیدرصد در قالب تسه00حدود  زانیم نیکه از ا میاداشته

هزار 001از  شی، ب00پرداخت شده است؛ اما در سال  انیمتقاض

د رش نیرغم ا یو عل میاتومان سپرده در استان داشته  اردیلیم

سال گذشته  01در  یپرداخت لاتیتسه زانیم ،یدرصد011

ستان ا ینسبت مصارف به منابع بانک 09بوده است؛ در سال  ینزول

تومان  اردیلیهزار م88و در سال گذشته حدود  دیدرصد رس55به 

 .مینسبت به منابع داشته ا یدرصد مصارف بانک21معادل 

 یاطلاعات بانک ها ینچه از جمع بندخاطرنشان کرد: آ یلباف

استان  ینسبت مصارف به منابع بانک نکه،یا دیآ یاستان برم یدولت

 یاصل گاهیدرصد بوده؛ اما طبق اعلام پا91در سال گذشته حدود 

 .درصد بوده است21نسبت  نیا ،یبانک مرکز

از محل گردش  یکشاورز یبه واحدها لاتیلزوم پرداخت تسه

 بزرگ یواحدها ینگینقد

 یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

بزرگ  یواحدها یبر لزوم استفاده از گردش مال یخراسان رضو

از  رگید یکیبه عنوان  یبه بخش کشاورز یده لاتیتسه یبرا

 هنکیو ابراز کرد: ا دینشست تاک نیموضوعات مورد بحث در ا

 ینگیاز محل گردش نقد یلاتیبتواند تسه یبخش کشاورز

 تواندیکند، م افتیبزرگ همچون سنگان خواف در یدهاواح

 .بخش باشد نیاز مشکلات ا یبخش یگشاگره

 مینیبب دیشود. با ایدر استان ما پو دیبا تیظرف نیکرد: ا دیتاک یو

مصارف به منابع  یدرصد21موجود  تیتوان وضع یچگونه م

و  میده شیافزا یدرآمد یاستان را با توجه به سرانه ها یبانک

استان ها مازاد  یهم اکنون برخ رایز م؛یدرصد برسان81حداقل به 

 .نددرصد دار011تا حد  یمصرف بانک

ب و کارها از کس یتوان بخش یچگونه م مینیبب دیادامه داد: با یلباف

بزرگ استان،  یشرکت ها ینگیرا از محل اعتبار و گردش نقد

 که، اطلاعات ییتوان آمار بانک ها یچطور م نکهیکرد. ضمن ا ایاح

 یاستان قرار نم یبانک ها یهماهنگ یشورا اریخود را در اخت

 .دهند، کسب کرد

ان به است یرساندن نسبت مصارف به منابع بانک یبرا یهدف گذار

 درصد33

 خراسان یبانکه ا یهماهنگ یکارشناس شورا ،یجواد کدخدا مزرج

بانک فعال در استان و  11ز رابطه ابراز کرد: ا نیدر هم زین یرضو

 2 و ستندیها نبانک یهماهنگ یشورا تیبانک در عضو 1کشور، 

 .دارند، تبادل اطلاعات و آمار ندارند تیبانک هم که عضو

 یرساندن نسبت مصارف به منابع بانک یبرا یاز هدف گذار یو

 یزیبرنامه ر نیدرصد در سال گذشته گفت و افزود: طبق ا92به 

  .میدرصد برس81به رقم  یقرار است در سال جار

 شد: یاستان بررس یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدر دب

 یضودر خراسان ر یبودن نسبت مصارف به منابع بانک نییعلت پا یواکاو 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 ونیسیکم سهیرئ اتیر نشست هد

 یاتاق بازرگان یتخصص یها

اتاق  سیبا رئ یخراسان رضو

 یساختارها نیعملکرد ا ران؛یا

شد و مجموعه  یبررس یتخصص

کارآمد در  شنهاداتیاز پ یا

موضوع اقتصاد استان با هدف ارائه 

 .دیگرد یجمع بند دیبه دولت جد

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

اتاق مشهد در  ریدب ،«ریکب یعل» ،یخراسان رضو یکشاورز

ه منظور صورت گرفته ب یهابر تلاش دینشست با تاک نیا یابتدا

 نیکه ا ییعنوان کرد: از آنجا هاونیسیکم نیعملکرد ا یارتقا

خش هر ب انحضور صاحبنظر یبرا یمحفل ،یتخصص یساختارها

الان فع یآرا یجمع بند یاز فرصت مغتنم موجود برا دیاست، با

ها اثرگذار آن شنهاداتیانعکاس مطالبات و توامان پ ،یاقتصاد

 .میریبهره بگ

 یدر روزها دیدولت جد تیادامه داد: با توجه به آغاز فعال یو

ح چه در سط ،یمطالبات بخش خصوص یریگیپ تیو اهم ندهیآ

 یهاونیسیکم میدرخواست دار ،یو چه در ابعاد مل یاستان

نه خود فعالا یاعضا شنهاداتیو ارائه پ یدر جمع بند یتخصص

استانمان  یجامع برا یبسته اقتصاد کیبه  میعمل کنند تا بتوان

 .میکن دایدست پ

 یصادبا فعالان اقت یاتاق و پل ارتباط یها، بازوان مشورت ونیسیکم 

 یها ونیسیکم ینظارت راهبرد یشورا سیرئ ،یامت محمود

ها  ونیسیخصوص گفت: کم نیدر هم زین یاتاق خراسان رضو

 ،یادبا فعالان اقتص یاتاق و پل ارتباط یبه عنوان بازوان مشورت

 .داشته اند یدر دو سال گذشته عملکرد نسبتا رو به رشد

موفق و صاحب نظر  یها افراد ونیسیکم سیروسا و نواب رئ

 انیدر تشکل ها هستندو همچنین دبیران کمیسیون غالباً از م

مؤثر  کارشناسان خبره و

 نیانتخاب شده و توقع اتاق ا

و نقش  ییایپو نیاست که ا

 .کند دایپ شیافزا ینیآفر

این جلسه  نکه،یا انیبا ب یو

حول دو محور می باشد اولًا 

ارائه بسته پیشنهادى اتاق در 

حوزه اقتصادى به دولت جدید 

و ثانیاً  اخذ نظرات و پیشنهادات در مورد بهبود عملکرد 

 دیتاک یشنهادیبسته پ نیکرد: در ارائه ا حیکمیسیون ها، تصر

خود  یتخصصمختلف در حوزه  یها ونیسیاست که کم نیبر ا

مباحث موردنظرشان را ارائه دهند. از  یکارشناس به صورت

 زین یاز منظر مل دیبا شود،یم یبندآنچه که جمع ،یطرف

 ،یدر حوزه گردشگر یداشته باشد. خراسان رضو یکارآمد

و حمل و نقل ، پایانه هاى مرزى ، معدن ،  تیترانز ،یکشاورز

 ینقش یدارا تانسرمایه گذارى خارجى و صادرات به افغانس

و در  یریگیپ هیزاو نیتواند از ا یم شنهاداتشیبوده و پ یمل

 .دیبه مرحله اجرا درآ یترسطح گسترده

تاق ها، ا ونیسیکم شتریهر چه ب ییایپو یشد: برا ادآوری یو

کرده است و تلاش دارد تا با بهره  یگذار هیسرما یبه نوع

پژوهش،  یشورا ریاز ظرفیت های موجود اتاق نظ یریگ

الملل، اتاق هاى مشترك،  نیگفتگو و واحد ب یآموزش، شورا

و کمیسیون های تلفیقی  کمیسیون هاى متناظر در اتاق ایران

بالاتر و با  یرا در سطح یتخصص یساختارها نیا یو... خروج

ور که هنوز آن ط هاتیظرف نیا. دینما یریگیپ شتریب تیفیک

 قرار نگرفته است. یمورد بهره بردار دیبا

 اکشوره گریبا د رانیا یاقتصاد یپلماسیدر رفتار د لزوم دقت

 ونیسیکم سیمحسن خندان دل، رئ اریدر اخت بونیسپس تر

.ی.خراسان رضو یو عمران اتاق بازرگان یمهندس ،یخدمات فن  

 ح شد:مطر رانیاتاق ا سیاتاق مشهد با رئ یها ونیسیکم سهیرئ اتیدر نشست ه

 یبخش خصوص یگرمطالبه یصدا ؛یتخصص یهاونیسیکم
 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 یدولت و بخش خصوص یگفت وگو یشورا رخانهیدب سیئر

 نیدر خدمات تام لیو تسه عیگفت: تسر یخراسان رضو

آن است.  قیو مصاد نیدر قوان یسازدر گرو شفاف ،یاجتماع

متعدد و گاها  یهابعضا بخشنامه

 نیپُرابهام، مخاطبان خدمات تام

 یهادر بخش ژهیرا به و یاجتماع

 .سازدیبه مشکل دچار م ،یاقتصاد

اتاق  یمبه گزارش روابط عمو

معادن و  ع،یصنا ،یبازرگان

 یعل» ؛یخراسان رضو یکشاورز

 جاسه نیدر پانزدهم «یاکبر لباف

ت دول یگفت وگو یشورا رخانهیدب

در خراسان  یو بخش خصوص

 یشورا رخانهیاظهار کرد: تلاش ما در جلسات دب یرضو

و  یاجتماع نیسازمان تام انیم شتریتعامل ب جادیگفتگو، ا

و رفع موانع  یلگریاست تا به مدد تسه یبخش خصوص

 و از دیفراهم آ ییو اشتغالزا یگذار هیسرما نهیزم ،یاحتمال

بتواند خدمات  زین یاجتماع نیسازمان تام گرید یسو

 .ارائه کند یترمطلوب

فعالان  انیادامه داد: در قالب سلسله جلسات مشترك م یو

هد و اتاق مش یاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیکم ،یاقتصاد

 نیمسائل مربوط به ا ،یاجتماع نیسازمان تام ندگانینما

 یاصلاح کردیبند و رو 12 ،یشد و در جمع بند یسازمان بررس

 .کرد میخواهمراجع مربوطه ارسال  یحاصل آمد که آن را برا

 وجاهت ندارد ییکار به تنها یاز قراردادها مهیوصول حق ب

 ونیسیکم سیرئ ،یعشر یاحمد اثن اریدر اخت بونیدر ادامه تر 

. مشهد قرار گرفت یاتاق بازرگان یاجتماع نیکار و تام ات،یمال

 بیضر نییو تع یاجتماع نیقانون تام 18در رابطه با ماده  یو

 یمانکاریپ یگفت: از آن جا که شرکت ها مانکارانیپ یبرا

نان کارک مهینمودن پرسنل خود هستند و حق ب مهیموظف به ب

  .ندارد هیها توج مانیپ یبرا بیپردازند، احتساب ضر یرا م

 یدر مورد کسر یاجتماع نیقانون تام 18در خصوص ماده  یو

 یبند برا نیشد: در خصوص ا ادآوری یاز خدمات فن مهیحق ب

 نیدهند و ا یکه خدمات پس از فروش ارائه م ییشرکت ها

ش چال رد،یگ یپرداز آن ها انجام م مهیخدمات توسط پرسنل ب

شود  یم شنهادیمنظور پ نیبه وجود آمده است، به هم ییها

 یو درب ها زوگامی، ا یآسانسور، لوازم خانگ رکارانیتعم

 یکه جزئ مانیهر پ یمفاصا حساب برا افتیو ... از در یبرق

 کی یمفاصا حساب برا هیهم هستند، معاف باشند، چرا که ته

کنند،  یدر ماه خدمات ارائه م یشرکت که به صدها مشتر

 .است ریدشوار و وقت گ

 شهیمانند ش یصنف یواحدها یکرد: برخ حیتصر یعشر یاثن

و  یکار برق، کارگر ساختمان ریکار کولر، تعم سیسرو ،یبر

ند، کن یخدمات ارائه م یمشتر یادیتعداد ز یآن که برا رینظا

. تسیتک تک آنان مقدور ن یلذا امکان اخذ مفاصا حساب برا

 نیامسازمان ت ددسته از افراد نز نیشود ا یم شنهادیپ نیبنابرا

ه داشته باشند ک یپروژه باشند و کارت معتبر یدارا یاجتماع

 کنند و یرداخت مخود را پ مهینشان دهنده آن باشد که حق ب

  کارفرما ملزم به اخذ مفاصا حساب از آنان نباشد.

 :یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت وگو یشورا رخانهیدب سیرئ

در  یسازدر گرو شفاف ،یاجتماع نیدر خدمات تام لیو تسه عیتسر

آن است قیو مصاد نیقوان  
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ت: گف رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

نگاه  کیامروز کشور از در حوزه منابع، از فقدان  یهاچالش

رق ب نیتام ای. اگر بحران آب ردیگینشات م ندهیموثر به آ

در بخش  یاز ضعف جد رادیاقتصاد شده است، ا ریدامنگ

مواجه  ستما اگر با شک یهایزیراست. برنامه یپژوهندهیآ

 .میمعطوف به فردا ندار یبه واسطه آن است که نگاه شوند،یم

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

که در هشتاد  «یشافع نیغلامحس» ،یخراسان رضو یکشاورز

تان و اس یآب بحران تیگفتگو با محور یجلسه شورا نیو سوم

کر متذ گفت،یبرق سخن م نیدر تام یها بخش کشاورزچالش

به سه دهه گذشته، هر بار در جلسات، نوبت به  بیشد: در قر

ب را مطلو طیتلاش کردند تا شرا د،یمسئولان رس یدهگزارش

و ما ر تیبوده و وضع آلدهیا زیچنشان دهند چنانکه انگار همه

ها درخشان جلوه کند. آن یاست تا کارنامه عملکرد یبه تعال

اغماض داشت.  ندهیآن نگاه معطوف به حال بود و نسبت به آ

و امروز بحران  میشو ولباعث شد تا مکرر دچار اف هیرو نیهم

 .ما باشد ریدامنگ یدر بخش منابع و انرژ

در حال حرکت به سمت  ییادامه داد: امروز کشورها یو

 هستند که از قضا رنگ یو حفظ منابع آب یاریاب نینو یهاروش

ها خلاف اند. آنو در مناطق پرآب واقع شده انددهیبحران ند

را مدنظر دارند. در  ندهیآ یهاو منافع نسل اریبس یهاما، سال

له بحران کند و به مرح وزبر یمشکل دیکشور ما متاسفانه ابتدا با

 .شندیاندیب یاآن چاره یبرسد تا مسئولان برا
ر د یپارلمان بخش خصوص یمطالعات یهابا اشاره به تلاش یو

خود و با هدف هشدار دادن  یاجتماع تیجهت عمل به مسئول

 یعنوان کرد: موضوع اصلاح الگو نده،یآ یهانسبت به چالش

که کمتر مورد توجه قرار  دیآیبه شمار م یدغدغه جد کیکشت 

ه که داد ضابارها نامه نوشته و تقا یگرفته است. بخش خصوص

تان دارند مثل اس یخوب یکه منابع آب ریزعفران در مناطق سردس

با مناطق خشک باشد اما  تیکشت نشود و اولو یشمال غرب یها

آن است که امروز در تربت جام  جهیموضوع توجه نشد. نت نیبه ا

 .زعفران لیشود و در اردب یخربزه کشت م

 ،یسوال که چرا با وجود بحران در منابع آب نیبا طرح ا یشافع

داوم کرد: با ت انیب افته،یتوسعه ن ینیموضوع کشت فراسرزم

از  یها، قطعا مردم به خاطر تشنگ یریتدب یو ب هایخشکسال

 یو آب برا یروستاها مهاجرت خواهند کرد. مساله خشکسال

 لیدحل تب رقابلیغ یمهم است و فردا به چالش اریاستان ما بس

 .میکن یاساس یاز هم اکنون فکر دیخواهد شد و با

 نیاز ا یگریدر بخش د رانیا یپارلمان بخش خصوص سیرئ

دولت دوازدهم ابراز کرد:  تیفعال یانیپا یهابا اشاره به هفته

به عملکرد دولت  ییکه همواره نقدها یبه عنوان بخش خصوص

ا که ب یروحان یدولت آقا یلازم است تا از تلاش ها م،یاداشته

ه آنها و ب میکن یردانرو بود، قدروبه یمسائل و مشکلات فراوان

و  نهیجمهور دوازدهم، کاب سیرئ یو برا مییبگو دیاشخسته نب

 .میداشته باش قیتوف یآرزو رانشیمد

در ارتباط با فعالان  یسیرئ یآقا کردیرو نکهیا انیبا ب یو

ر د یو نکهیاست، افزود: ا دوارکنندهیام یکردیرو یاقتصاد

خود، نقطه آغاز حضورش را از خانه فعالان  یانتخابات غاتیتبل

  .است یا دوارکنندهیام یها امیانتخاب کرد، حامل پ یاقتصاد

 

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

است یپژوهندهیحاصل ضعف در عرصه آ ران،یبحران منابع در ا  
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فعالان بخش خصوصی حوزه تجارت و حمل و نقل خراسان 

رضوی معتقدند که ممنوعیت های حمل و نقلی ترکمنستان بیش 

از حد ادامه یافته است و ضعف دیپلماسی و مشکلات سیاسی با 

آن کشور، کار تجارت و تبادل کالا برای تجار از طریق مرز 

 .غیرقابل تحمل کرده است زمینی را به شدت دشوار و
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی خراسان رضوی؛ احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل 

و نقل و ترانزیت در نشستی مشترك با اعضای کمیسیون تجارت 

تجهیز مرزها و افزایش ظرفیت »اتاق مشهد، با اشاره به موضوع 

در تمام نقاط دنیا نقطه ای برای عبور هستند گفت: مرزها « آن ها

تا بلافاصله کامیون حامل کالا از آن عبور کند اما متاسفانه در 

کشور ما مرز تبدیل به یک عامل بازدارنده در عبور سریع کالا و 

 توقف های طولانی مدت کامیون ها شده است.

وی افزود: بیشترین مشکل مرزی در خراسان رضوی مربوط 

دوغارون است، در این خصوص بررسی های زیادی به مرز 

انجام گرفته و به نظر می رسد که مرزهای میلک در سیستان 

و بلوچستان و ماهیرود در خراسان جنوبی با افغانستان 

مشکلات و ترافیک کمتری دارند که احتمالا به واسطه 

  رویکردهای عملکردی آن هاست.

  انترکمنستان و افغانستپیشنهاد برای حل مشکلات مرزهای  02
زمانیان در بخش دیگری از اظهارات خود، عنوان کرد: خراسان  

شرکت حمل  111رضوی با برخورداری از پنج مرز رسمی و بیش از 

و نقلی، بعد از تهران دومین 

استان به لحاظ زیرساخت 

های حمل و نقلی کشور به 

 شمار می آید.

یکی از خواسته های  

شکیل فعالان اقتصادی ت

کمیته ترانزیت و حمل و 

نقل بود که به لطف معاون 

اقتصادی سابق استانداری 

نفر  0این کمیته با حضور 

از مدیران مرتبط با حوزه 

تجارت و حمل و نقل تشکیل شد و مصوبات خوبی داشت که از 

 .جمله آن حل مشکلات بیمه شرکت های حمل و نقلی بود

اتاق مشهد به تشریح رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت 

بندی اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات کل  01پیشنهادات 

مرزهای خراسان رضوی پرداخت و توضیح داد: عدم دخالت 

مقامات محلی در تصمیمات و نحوه فعالیت مبادی ورودی، 

های مرزی دو کشور استفاده از ظرفیت های دیپلماسی و ملاقات

مناسب با کشور همسایه در  هم مرز، برقراری تعاملات مستمر و

امور مرتبط با روان سازی بهتر و مسائل مرزی کشور، شناسایی 

مشکلات و کندی فرآیند تردد در آن سوی مرز و طرح آن در 

کمیته های مرتبط جهت ارائه راهکارهای مناسب، پیش بینی و 

اتخاذ تمهیدات لازم فی مابین دو کشور در خصوص مناسبت های 

منجر به ترافیک مرزی می گردد، کاهش تعدد سالیانه ای که 

  بازرسی ها و کنترل های زائد وسایل نقلیه در مرزها...

  

 اتاق مشهد، مطرح شد:« حمل و نقل و ترانزیت»و « تجارت»در نشست مشترک کمیسیون های 
 

 تجاری با ترکمنستان استضعف دیپلماسی معضل اصلی در تعاملات 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 معدن»و « صنعت»،  «یانرژ»  یها ونیسیدر نشست مشترك کم

مبود ک یامدهایپ ،یخراسان رضو یاتاق بازرگان «یمعدن عیو صنا

 عیکاهش مصرف صنا قیبرق از طر

از  یریجلوگ یمطرح و راهکارها

  .شد یبرق بررس یقطع

اتاق  یگزارش روابط عموم به

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان

، «محسن شادمان» ؛یخراسان رضو

 اتاق مشهد در یانرژ ونیسیکم سیرئ

نشست اظهار کرد: مشکلات  نیا

 یدیدر حوزه برق بحث جد یکنون

و دلسوزان سال ها آنها را  ستین

به آن  یمطرح کرده اند؛ اما توجه خاص

 تنجاسی. حال سوال امیمبتلا شده ا تیوضعن ینشد و امروز به ا

 میوانت یم م،یرا بدان نیاگر ا م؟یدیرس تیوضع نیکه چه شد به ا

 .میداشته باش ندهیآ یبرا یبهتر یزیبرنامه ر

است که همزمان با مصرف  یدیتول یافزود: برق تنها کالا یو

 رهیا ذختوان آن ر ینم هیاز ثان یکسر یبرا یشود و حت دیتول دیبا

 تیعبه وض دیبا ،یعلت کسر یبررس یبرا ل،یدل نیکرد. به هم

 .میهم بپرداز دیتول

کشور براساس  یها روگاهین تیظرف زانیاظهار کرد: م شادمان

 یو اتم یبرقاب ،یزلید ،یبیچرخه ترک ،یگاز ،ی)بخار روگاهینوع ن

 روگاهیدر ن تیظرف نیشتریدهد که ب ی( نشان مریدپذیو تجد

 .بوده است یزلیو د یبیترک یها

 تی، رشد ظرف0100تا  0180 یادامه داد: در فاصله سال ها یو

ارقام نشان  نیاست؛ ا دهیدرصد رس1.11درصد به 8.8از  دیتول

 .برق در کشور است دیتول تیظرف نهیدر زم ینزول ریدهنده س

 هیسرما هنیدر زم نکهیا انیاتاق مشهد با ب یانرژ ونیسیکم سیرئ

به  0180در سال  الیر اردیلیهزار م 01از  یانرژ یگذار

خاطرنشان  م،یا دهیرس 0108در سال  الیر اردیلیهزار م011

است که نرخ  یها درحال یگذار هیبرابر شدن سرما 1 نیکرد: ا

بدان معناست  نیبرابر شده است. ا 12تا  15مدت  نیارز در ا

بوده  یمنف یرشد یدارا یحت یگذار هیسرما یکه رقم دلار

 .است

 و یسال ها نزول نیدر ا دیتول تیظرف شیشد: افزا ادآوری یو

 .بوده است یمدت صعود نیرشد مصرف برق در کشور در ا

 یزیبرنامه ر دیبا ندهیسال آ یاز هم اکنون برا نکهیا انیبا ب یو

ته متذکر شد: الب  م،یو مصرف داشته باش دیدر حوزه تول یقیدق

 دیداد و با شیرا افزا یروگاهین تیتوان ظرف یسال نم کیدر 

 تلاش کرد. یقبل یتحقق برنامه ها یبرا

 نرهایام تیفعال تیبرق کشور با ممنوع یهزار مگاوات02 یکسر

 شودی جبران نم

کرد:  حیتصر زین یمقابله با خاموش یراهکارها حیدر تشر شادمان

است که مصوبات و  دیتول تیظرف شیراهکار، افزا نینخست

وجود دارد؛ اما  نهیزم نیهم در ا یچشم انداز خوب یسندها

و  انرهیصحبت از ما ان،یم نینشده است. در ا ییمتاسفانه اجرا

  ...است که نیا الاما سو شود؛یمصرف م شیآن در افزا ریتاث

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 شد: دیتاک یخراسان رضو یاتاق بازرگان ونیسیدر نشست مشترک سه کم

 رقدر صنعت ب یگذار هیسرما تیبهبود وضع یبرا یشیچاره اندلزوم  
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 دولت و بخش یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیزدهمیدر س

از مشکلات و مسائل فعالان  یپاره ا ،یخراسان رضو یخصوص

مطرح شد و مورد بحث و  یاجتماع نیدر حوزه تام یاقتصاد

 .قرار گرفت یبررس

گزارش روابط  به

 ،یاتاق بازرگان یعموم

معادن و  ع،یصنا

خراسان  یکشاورز

اکبر  یعل» ؛یرضو

 نیا سیرئ ،«یلباف

 یدر ابتدا رخانهیدب

جلسه اظهار کرد: 

 شنهادیپ 91حدود 

بخش  یو تشکل ها یدولت یدستگاه ها یقابل طرح از سو

د ارسال ش رخانهیدر خصوص موانع کسب و کار به دب یخصوص

 و در دو مینمود یرا بررس شنهاداتیپ نیدرصد از ا 81که حدود 

 .دمطرح ش زین یگفتگو در سال جار یجلسه شورا

 یاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیکم ،یافزود: از طرف یو

مع موضوع را ج نیمرتبط با ا شنهاداتیمشهد پ یاتاق بازرگان

 12ر د شنهاداتیپ نیارسال کرده است. ا رخانهیو به دب یبند

 نیتام میمربوط به جرا یبند در خصوص اصلاح مواد قانون

 یها یبده الات،حفظ و نگهداشت صندوق، نقل و انتق ،یاجتماع

 .باشد یشده و... م یقطع

 کسب و کار، طیادامه داد: طبق قانون بهبود مستمر مح یلباف

قانون در سطح  نیا یاجرا یبرا یا ندهینما ییاجرا یدستگاه ها

در سازمان  یجار نیقوان یمعاونان دارند که مکلف به بررس

ر باشد از منظ یکه مخل کسب و کار م یمتبوعش است؛ تا موارد

 .احصاء و اعلام گردد زین یدستگاه متول

بخش  نیانجام اصلاحات ب یخاطرنشان کرد: آنچه برا یو

 شود، به نفع سازمان و ینشست تفاهم م نیدر ا یو دولت یخصوص

 یگذار هیمطلوب در حوزه سرما یاتفاق یگذار و در راستا هیسرما

غالب آنچه  رایاست؛ ز

در  ده،یبه دست ما رس

 ریصورت اصلاح، تاث

در کسب و کار  یمطلوب

 نیهمخواهد داشت. بر 

اساس، آنچه در استان 

قابل انجام است را در 

 یقالب مصوبه شورا

 یم یریگیگفتگو پ

در  دیو آنچه با میینما

 .میبر یم شیپ ریمرکز مرتفع گردد، از آن مس

 ونیسیکم سیرئ ،یعشر یاحمد اثن اریدر اخت بونیسپس تر

 مشهد قرار گرفت یاتاق بازرگان یاجتماع نیکار و تام ات،یمال

است  یریگیما در استان قابل پ شنهاداتیاز پ یو او گفت: بخش

در مرکز  یمتول یاز طرف نهادها دیبا زین یو بخش عمده ا

 .دنبال شود

 کرد، چالش دیتوان تاک یکرد: آنچه به صراحت م دیتاک یو

حوزه است که نظر به حجم  نیدر ا یفعالان اقتصاد یجد یها

اشد، ب ییبه مانع زدا تیرسد اگر ن یتکرار و تداوم آن، به نظر م

ا هم ه هیرقم بخورد تا رو یبالادست نیدر قوان یاصلاحات دیبا

 .کند دایبهبود پ

 یاجتماع نیقانون تام 66اصلاح ماده  یبرا یشنهاداتیپ

 نیموضوع مربوط به قانون تام نینخست حیدر تشر یعشر یاثن 

قانون  22آن اشاره و ابراز کرد: طبق ماده  22به ماده  یاجتماع

 ...صلاح ثابت شود که وقوع یاگر توسط مراجع ذ یاجتماع نیتام

  
 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

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

 یاجتماع نیاصلاح قانون تام یبرا یبخش خصوص شنهاداتیپ 
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 یاناتاق بازرگ یاجتماع نیکار وتام ات،یمال ونیسیدر جلسه کم

 تایدر حوزه قانون کار و ه انیمشکلات کارفرما ،یخراسان رضو

 .مطرح شد دنظریو تجد صیتشخ یها

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

 نیا سیرئ ،«یعشر یاحمد اثن» ؛یخراسان رضو یکشاورز

 وانید کار به رینشست، با اشاره به نامه وز یدر ابتدا ونیسیکم

شدن کارگران قرارداد موقت  یدائم نهیدر زم یعدالت ادار

را  وعموض نیکار اتاق تهران ا ونیسیگفت: در جلسه گذشته کم

اتاق محول شده و در حال  یو مساله به امور حقوق میمطرح کرد

 .است یبررس

ز نامه ا نیبود که ا نیموضوع ا نیدرباره ا هیافزود: بحث اول یو

 وارد دیبا یعدالت ادار وانید رایاست؛ ز رادیا یدارا ینظر شکل

نسبت به دولت  یبشود که از طرف بخش خصوص یموضوع

 یریگیتواند از خودش درخواست پ یمطرح شده و دولت نم

 .را داشته باشد یموضوع

 است که وزارت کار نیکرد: بحث بر سر ا حیتصر یعشر یاثن

که موضوع  لیدل نیکرده و به هم تینامه از خودش شکا نیدر ا

 انریاساس، در اتاق ا نیاشکال است. بر هم یدارا یاز نظر شکل

 .ردیگیموضوع اقدام لازم صورت م نیا یرو

کت شر یمنابع انسان ریمد ،یمحسن اریدر اخت بونیتر سپس

 بخش یدرخواست ها نییقرار گفت؛ او در تب کیپارت لاست

 وانید 1118از اداره کار گفت: در رابطه با دادنامه  ییکارفرما

انجمن  رهیمد اتیه استیر یبا امضا ینامه ا ،یعدالت ادار

 نیشد و آخر لارسا رانیاتاق ا سیخراسان به رئ عیصنا رانیمد

ق انجمن به همراه مستندات به اتا ندگانیبود که نما نیا یریگیپ

 نیرا درباره ا رانیاتاق ا یمراجعه کنند و بخش حقوق رانیا

 .ندیدادنامه مطلع نما

امکان قرار دادن سقف  ،یعدالت ادار وانید 1118دادنامه  طبق

حق سنوات،  نییحق سنوات وجود ندارد و در تع یپرداخت برا

قانون کار  15و  10مقرر در مواد  یایحقوق و مزا نیهمه عناو

  .شودیلحاظ م

ل در مجلس در سا یطرح سوت زن اتیکل نکهیا انیبا ب یمحسن

 ...از یکرد: ما در حوزه سوت زن حیتصر د،یرس بیگذشته به تصو

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 اتاق مشهد مطرح شد: یاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیدر جلسه کم

در مراجع حل اختلاف اداره کار انیجان کارفرما یها، بلادلال   
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ت: گف یخراسان رضو تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم سیرئ

 یوسعه ات ییهاتیکشور و ظرف تیحمل و نقل و ترانز لیپتانس

 تریقو یکند تا ساختار یعرصه وجود دارد، اقتضا م نیکه در ا

. ردیبخش شکل بگ نیمسائل ا یریگیپ یدر سطح کلان برا

و  قلمعاونت حمل و ن جادیا زدهمیمطالبه ما از دولت س

 .است یدر وزارت راه و شهرساز تیترانز

خراسان  یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یگزارش اتاق بازرگان به

 ونیسیکم نیجلسه ا نیدر پانزدهم «یزدی انیاحمد زمان» ؛یرضو

زه حو نیبه ا یها، آن نگاه تخصصعنوان کرد: با ادغام وزارتخانه

د اما دار یرشد فراوان نهیبخش زم نیکه ا یدر حال افت،ی لیتحل

 .شده است بانیدست به گر یبا مشکلات متعدد

حوزه در وزارت مذکور  نیکه در ا یبا اشاره به معاونت تخصص یو

ترده گس اریمعاونت بس نیا فیوظا طهیفعال است، متذکر شد: ح

 .و حمل و نقل ندارد تیبر بخش ترانز یبوده و تمرکز کاف

در بخش  دیدولت جد یکردهایبا اشاره به رو یزدی انیزمان

 یگره گشا دیدولت جد میدواریعنوان کرد: ام ،یاقتصاد

باشد و شاهد  یفعالان اقتصاد یرو شیمشکلات و موانع پ

 .میباش دیجد یها استیاقتصاد، با اتخاذ س ییایپو

د: ش ادآوریاتاق مشهد  تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم سیرئ

از  یامقرر است تا بسته ران،یاتاق ا استیبنا به درخواست ر

فعال در حوزه حمل و نقل  یکارآمد بخش خصوص شنهاداتیپ

 اتاق، به گوش مقامات نیا ریو از مس میکن یاستان را جمع بند

 .مییاو مطالبه نم میبرسان ندهیدر دولت آ یمتول

 تیریمد کیمطالبه  تیخاطرنشان کرد: فعالان حوزه ترانز یو

مهم محقق شد، حال درخواست ما  نیداشتند که ا یواحد مرز

ه ب تیدر بحث حمل و نقل و ترانز یمعاونت تخصص کی جادیا

 بخش است. نیمشکلات ا یمنظور رصد و حل اساس

 یدر چهارچوب مشارکت تشکل ،یلیخدمات در بخش ر یساز یخصوص

حق العمل  هیاتحاد سیرئ ،یسرادار قندچ یادامه مرتض در

 یعنوان کرد: برا یدر سخنان یخراسان رضو یکاران گمرک

ر به طو دیبا رانیا یحل مسائل حوزه حمل و نقل، اتاق بازرگان

 ،یلیکند. در عرصه حمل و نقل ر دایحوزه ورود پ نیبه ا ژهیو

 یارجفعالان حوزه تجارت خ بانیگر یمتعدد یچالش ها

توان  یمستمر، م یهایزنیرا ریاستانمان را گرفته و تنها از مس

 .گره ها را گشود نیا

 تیادامه داد: مشکلات و مسائل موجود در حوزه ترانز یو

حوزه است، راه  نیواحد در ا تیریمد کیاز عدم وجود  یناش

واند ت یلازم نم اراتیو عدم اخت یمشکلات مال لیبه دل زیآهن ن

 ریبه حرکت در مس یگام بردارد لذا رغبت ریمس نیدر ا

 .وجود ندارد یساز یخصوص

ر د یتشکل قو کیکرد: تنها راهکار آن است که  دیتاک یو

 ،یدر چهارچوب تعامل با اتاق بازرگان ردیحوزه شکل بگ نیا

را دنبال کند.  یلیخدمات در بخش ر یساز یموضوع خصوص

دهد،  یکه مجوز م ییبه شرکت ها دیراه آهن با نیعلاوه بر ا

حمل و  یللالم نیتوسط انجمن ب دیمطالبه با نیپاسخگو باشد. ا

عمل کردن به شدت  یا رهیو از جز ردینقل استان صورت بگ

 مطلوب حاصل گردد. جهیشود تا نت زیپره

در  زیسپهر زاوه ن یلیشرکت ر رعاملیمد ،یصبوح نیالد یمح

اگن و نیمشکلات مربوط به تام نکهیرابطه با اشاره به ا نیهم

 یفراوان است، متذکر شد: توقع م یبخش خصوص یبرا یتجار

. شود یکشور، شفاف ساز یحمل و نقل طیرود که در باب شرا

 اهد بود.خو کنمم یموثر تشکل ها یبحث با مطالبه گر نیالبته ا

 است یالملل نیحوزه حمل و نقل ب یها، مشکل اصل رساختیکمبود ز

 رهیمد أتیعضو ه ردل،ینشست کاظم ش نیاز ا یگریدر بخش د

 ... عنوان کرد: یدر سخنان یصادرکنندگان خراسان رضو هیاتحاد

 
 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 مطرح کرد: یخراسان رضو تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم سیرئ

 یریگیبا هدف پ« و حمل و نقل تیترانز»معاونت  جادیضرورت ا

حوزه نیمسائل ا یتخصص  
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دفتر  ریمهلک در اقتصاد کشور از زبان مد یهاچالش

 یبرق از ابتدا یقطع  اقتصاد و توسعه اتاق مشهد : یهاپژوهش

ماه،  نیدر هفته اول ا هایقطع ینظمیب ژهیخردادماه و به و

 نیخاطر ابه یصنعت یرا درآورد؛ واحدها دیبخش تول یصدا

شدند و تا امروز هم  ینیمتحمل خسارات سنگ هاینظمیب

 .است فتادهیاتفاق ن رویوزارت ن یاز سو یپرداخت خسارت

ما را بر  تیوضع نیصنعت از ا ژهیو به و دیبخش تول یفیبلاتکل

صنعتگر و  ،«انینیبحر دمحمدیس»آن داشت تا به سراغ 

اقتصاد و توسعه اتاق  یهادفتر پژوهش ریپژوهشگر و مد

 ط،یشرا نیا ییو نظر او را درباره چرا میمشهد توسعه برو

 نیااز  ییرها یکشور و راهکارها دیمشکلات اقتصاد و تول

 .میشو ایجو تیوضع

 و نداشتن برنامه یروزمرگ ت،یریسوءمد دیگویم انینیبحر

مهلک در اقتصاد کشور شده و برق هم  یهاباعث بروز چالش

 ،یاقتصاد یکه ناکارآمد کندیم دی. او تاکستیاز آن مجزا ن

 یاداقتص رانیگمیاز تصم یاریبس یاحرفه تیعدم اهل جهینت

 .سده گذشته است کیاز  شیدر طول ب رانیا

اقتصاد و توسعه اتاق مشهد معتقد است  یهادفتر پژوهش ریمد

 ییهابه جز دوره رانیسال گذشته در اقتصاد ا 111از  شیکه در ب

 .شودیزده م زیخاص، گردن صنعت زده شده و همچنان ن

برق در  یمقطع یهایخردادماه امسال شاهد قطع یاز ابتدا -

 یبرا هایقطع نی. امیهست ییو روستا ینقاط مختلف شهر

 اتفاق یتریها در ساعات طولانو کارخانه یصنعت یهاشهرك

وص خص نیصنعتگران در ا یاز سو یاریبس یهاهیافتاده و گلا

 ؟میارفتهقرار گ تیوضع نیمطرح است؛ به نظر شما چرا در ا

اقتصاد کشور است.  تیبرق همانند وضع تیبه نظر من وضع 

م که ادارد؟ بارها گفته یخوب طیمگر امروز اقتصاد کشور شرا

اتفاق افتاد و طبل  میدر کمال تأسف و حزن، خوشحالم تحر

 شیب یناکارآمد ها،ییگوو مبالغه هاشیاز گو یاریبس یتوخال

 . اگر اکنونافتیکشور بروز و ظهور  نیسده اقتصاد ا کیاز 

ها دوره یمطلوب در برخ تیریخاطر مدکشور سرپاست، به

نظر از آن چند دوره محدود و مشخص که با بوده است. صرف

و  میادر حوزه اقتصاد نداشته یانامهفکر و برنامه کار شده، بر

 نیاند. او بدون برنامه کار کرده یها با روزمرگدولت یاریبس

 دی. در مجموع، باکندیصدق م زینموضوع درباره صنعت برق 

 یارفهح تیعدم اهل جهینت ،یاقتصاد یکرد که ناکارآمد دیتأک

 کی از شیدر طول ب رانیا یاقتصاد رانیگمیاز تصم یاریبس

سال  لیاوا یهالیکرونا در کنار س ،ییسده گذشته است. از سو

در  یرا مشهود کرد و آن، ناتوان یگرید تی، واقع0108

 .بود یاقتصاد رانیگمیکشور توسط تصم قتصادا یسازمانده

 شودیسال گذشته گردن صنعت زده شده و همچنان زده م 111 در

 ییهابه جز دوره رانیسال گذشته در اقتصاد ا 111از  شیب در

. آن شودیزده م زیخاص، گردن صنعت زده شده و همچنان ن

و   رانیدر ا یبازه زمان نیدر ا ت،یفیخوب و باک دیهم تول

 شرفتهیپ یاتخاذ شده توسط کشورها باتیبا ترت کیخاورنزد

 نیدر ا میو به جز چند دوره که توانست گرفتیپا م یستینبا

 رانیگمیاز تصم یاریموارد بس هیدر بق م،یحرکت کن ریمس

  ...را در گرید ندیناخوشا یهااگر شاخص -کشورمان یاقتصاد

 اقتصاد و توسعه اتاق مشهد : یهادفتر پژوهش ریمد

است دیاقتصاد کشور ضد تول  

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

 یهاهیگر باشد و اصلاح روهمواره مطالبه دیبا یبخش خصوص

را دنبال کند؛  یاقتصاد

به  دینبا ریمس نیاما در ا

 ،یستیپوپول یرفتارها

از جنس آنچه در 

 ورزاناستیعملکرد س

 .دچار شود م،ینیبیم
 یگزارش روابط عموم به

 ،عیصنا ،یاتاق بازرگان

 یمعادن و کشاورز

 ،یوــان رضــخراس

 یها نویسیکم سهیرئ اتیدر نشست با ه «یشافع نیغلامحس

 موجود در ارتباط یواقع یاتاق مشهد با اشاره به فضا یتخصص

 یامر یگرگفت: مطالبه ،یدولت یبا نهادها یبخش خصوص

 دیبان یعنوان بخش خصوص هاست؛ اما ب یضرور یدرست و تلاش

ئولان در از مس یبعض ی. گاهمیشو یستیپوپول یگرفتار رفتارها

و  کنندیعنوان م ییهاتوده مردم؛ وعده تیجهت جلب رضا

مدت به ضرر جامعه و  یکه در طولان دهندیصورت م یاقدامات

. مینیبیم یا ارانهی یاقتصاد آن است و مصداق آن را در شعارها

منظور سامان دادن به  د،یآیم انیبه م شتیمعحرف از  یوقت

ثروت،  دیآن بهبود رفاه، تول یو در پ یاقتصاد یهاشاخص

 دادن به مردم. ارانهیو... است نه صرف  داریپا تیامن

تلاش دارد تا در مقام  یکرد: پارلمان بخش خصوص حیتصر یو

 یاقتصاد یهاانیو بن هاهیسه گانه به اصلاح رو یمشاور قوا

ه دولت ها و ن ونیسیاست که نه اپوز نیکمک کند. اعتقاد ما ا

ر ب یو به عنوان بخش خصوص میآن ها هست یبله قربان گو

ها، سال نی. در امیاستادهینظرات و اعتقاداتمان محکم ا یرو

ر د یتجربه نشان داده هر کجا که صدا و نظرات بخش خصوص

ه بار ب ینشده، در ماحصل کار، خسران دهیشن یاقتصاد ماتیتصم

 میکن کمک یتا به هر دولت میدار فهیاستناد، وظ نیآمده است. به هم

 یبرا یو مشاور خوب

 میباش یتیحاکم ینهادها

 زیها ندولت میدواریو ام

ت ارزشمند و یاز ظرف

بخش  یتوان تخصص

بهره لازم را  یخصوص

 .رندیبگ

خاطرنشان  یشافع

 نیدر ع دیکرد: ما با

 یبه فضا ،یمطالبه گر

 مییماتوجه ن زین یمسئولان به بخش خصوص دگاهیو نوع د یکل

تمان را گف دی. البته نبامیعمل کن نانهیبخصوص واقع نیو در ا

 وهیش که از کدام میباش نیبه دنبال ا دیکنار گذاشت؛ بلکه با

کند. اگر راه تعامل و  جادیا یشتریب یرگذاریتواند تاث یم

 .نخواهد داشت یاثر خوب م،یگفتگو را ببند

 یبرا یاقتصاد یپلماسیتوجه به بحث د تیدرباره اهم یو

چنان در  سازانمیتصم یکرد: متاسفانه گاه انیکشورمان، ب

ر .  بورزندیغفلت م قیحقا یکه از بعض شوندیغرق م استیس

که روابط  ستین یاسیتعاملات س نیخلاف تصور موجود، ا

کند؛ بلکه گره خوردن ارتباطات و منافع  یکشورها را مستحکم م

ها آن دهنیبخش تعاملات و متضمن آتواند استحکام یم ،یاقتصاد

ولت د سیبه رئ یبخش خصوص یشنهادیباشد. لذا در بسته پ

 ،یاسیو نه منظر س یتا با نگاه اقتصاد میدرخواست کرد زدهم،یس

 .نسبت به انتخاب سفرا و استانداران اقدام شود

را مقدم بر  یاقتصاد یو وزرا رانیمد یاحرفه تیاهل ،یشافع

 نیکرد که ا یدواریها دانست و ابراز امآن یاسیس یکردهایرو

 باشد.  یجمهور بعد سیمسئله مورد توجه و اقدام رئ

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

ودش یستیپوپول یگرفتار رفتارها دینبا یبخش خصوص  

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

 کی ،ریقرن اخ میبه ن بیکشور در قر یاقتصاد طیشرا یبررس

که  ددهیرا نشان م یو تکرار شونده از اشتباهات وبیمع کلیس

عدم  ،یکاریهمچون تورم، رشد نرخ ب یها، مشکلاتماحصل آن

وده در اجتماع ب بالا یهایو نابرابر داریفقر پا ،یثبات اقتصاد

ه در ده سال گذشت رانیا یرشد اقتصاد ز،یاست و از منظر کلان ن

 .است صفر بوده بایتقر

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یگزارش روابط اتاق بازرگان به

 یلالملنیکه در کنگره ب «یشافع نیغلامحس» ؛یخراسان رضو

 ت،گفیدر مشهد سخن م «دیامام رضا)ع(؛ اقتصاد، اشتغال و تول»

 یاحاما اصل میاها سخن گفتهچالش نیمتذکر شد: بارها در باب ا

ه فرسوده است ک یواریحاصل نشده است. اقتصاد ما به مثابه د

 یو ظاهرش را سامان زنندیم یبر آن رنگ یهر از چندگاه

 یمایس گریشده، بار د فیتضع یهاانیاما به واسطه بن دهندیم

 یاز سو یاعلام یشود. آمارها یفرسوده ظاهر م واریهمان د

اقتصاد  00تا  02 یدهد که در بازه سال ها ینشان م یمنابع رسم

 یدرصد کوچک شده و به رغم همه ادعاها 00کشورمان حدود 

دهه گذشته  0 نیدر ا یاز اقتصاد جهان رانیموجود، سهم اقتصاد ا

 .است افتهی لیبه نصف تقل

ان و صنعت عنو دیرا غفلت از بخش تول طیشرا نیعامل بروز ا او

که  میکن یکرد و افزود: باز هم در رجوع به آمارها مشاهده م

درصد 11سال گذشته حدود 15 یط یسهم اشتغال بخش صنعت

درصد از اشتغال 51مکرر،  یهاشیبوده اما بخش خدمات با افزا

است  یتیبرش از وضع کیتنها  نیداده است. ا یرا در خود جا

 .که عنوان شد

 دیها، مسئله اقتصاد بارها مورد تاکسال نیکرد: در ا انیب یو

ه به را یاصلاح یهاچرا اقدامات و تلاش یقرار گرفته اما به راست

 و ییدرمان سرپا کیبرد؟ پاسخ شفاف است، با  ینم ییجا

به  رانیو اقتصاد ا دیزخم را بهبود بخش نیتوان ا ینم ،یاورژانس

 .دارد ازین قیعم یجراح کی

ت: جامعه زد و گف یشتیو مع یاجتماع یهابه چالش ینقب یشافع

عدم ازدواج جوانان، کاهش نرخ رشد  شت،یامروز از مشکل مع

اما  میکنیم یو ابراز نگران میآوریم انیو... سخن به م تیجمع

 کیشود، اقتصاد را به عنوان  یمسائل بررس نیهمه ا شهیاگر ر

. کرد دیمشاهده خواه سائلم نیحل ا یدر بروز و حت یعامل اصل

 خود است. دارینامطمئن و ناپا ندهیجامعه نگران آ

 و صدقه ارانهیکه  ییمردم با شعارها شتیکرد: مع دیتاک یو

 دریگیسامان م یزمان. اقتصاد ستیقابل حل ن دهند،یوعده م

فاه و ر داریآن اشتغال پا یو از پ افتهیکه بخش مولد توسعه 

 جامعه رقم بخورد.

 ییهاشد: اگر آن ادآوری رانیا یپارلمان بخش خصوص سیرئ

رهبر معظم انقلاب  شاتیعمل به فرما یکه خود را معتقد و مدع

با  د،نکردیمعظم له در باب اقتصاد توجه م داتیبه تاک دانند،یم

نجات  ریراهکار و مس ی. رهبرمیمشکلات امروز مواجه نبود

 .دانندیکردن اقتصاد آن م یاقتصاد کشور را مردم
 ینیرنقش آف یتواند اقتصاد را منها یدولت نم نکهیا انیبا ب یو

  ...اداره کند، عنوان کرد:  یبخش خصوص

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 :  رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ
متوقف شود دیبا استیدادن اقتصاد به س ارانهی  
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