مع
مقام ظم رهبری:

بخ
بخ
ئ
ئ
مسئلهی افزایش سرماهی گذاری ش خصوصی و کمک هب ش خصوصی که بتواند رد زمینهی مسا ل اقتصادی کشور سرماهیگذاری ک ند ،از جملهی مسا ل مهم و اساسی است؛

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

خبـرنامـه

حمایت فعاالن بخشخصوصی از وزیر پیشنهادی اقتصاد

ااتق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
شماره دو  /شهریور ماه 20/ 1400صفحه
صفحه
نگاهی به کارنامه زنده یاد مهندس «سید حسین احمد ی سلیمانی »

شافعی ،رئیس اتاق ایران میگوید :خاندوزی ،کارشناس اقتصادی است که با
محیط کسبوکار آشناست .این مشخصه برای رئیس شورای گفتوگو خیلی
اهمیت دارد و او به نگاه کارشناسی اهمیت میدهد.
 ............................................................................................................صفحه 2

رو تیتر

به همت موسسه آموزشی-پژوهشی بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی صورت گرفت :

افتتاح اولین مرکز آموزش تخصصی دیجیتال مارکتینگ در مشهد
نگاهی به کارنامه مرحوم مهندس «سید حسین احمدی سلیمانی» ،عضو هیات
نمایندگان اتاق های ایران و خراسان رضوی و چهره ماندگار صنعت و معدن

استان  /خادم صنعت

 .........................................................................................................صفحه 12

صفحه

آنچه در این شماره می خوانید ...
نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی :

3

جایگاه ایران در معادالت اقتصادی افغانستان در پی بازگشت طالبان
صنعت در آستانه خروج از مدار؟

اولین مرکز آموزش تخصصی دیجیتال مارکتینگ در موسسه آموزشی پژوهشی

4

اتاق بازرگانی مشهد افتتاح شد.

الزام صنایع کوچک و بزرگ بر کاهش  50و 90درصدی مصرف
برق چه تاثیری بر بازار میگذارد؟

 ............................................... .............................................................صفحه 5

روند پرداخت تسهیالت بانکی در خراسان رضوی سختگیرانه است
یکی از دالیل پایین بودن نسبت مصارف به
منابع بانکی استان سختگیرانه بودن رون د

7
8

پرداخت تسهیالت بانکی در استان نسبت به

استانهای دیگر است و این در حالی که سرانه
های درآمدی خراسان رضوی نسبت ...
 ............................................................................................................صفحه 20

روابط عمومی و نشر اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

6

کمک  ۲.500.000.000ریالی فعاالن اقتصادی خراسان رضوی
برای تامین اقالم بهداشتی مقابله با کرونا

دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد منتشر کرد:

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی از مبالغه گویی تا واقعی ت
رئیس اتاق مشترک ا یران و ترکمنستان:

بایدها و نبایدهای س یاست خارجی در دولت سیزدهم
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غلامحسین شافعی مطرح کرد:

حمایت فعالان بخشخصوصی از وزیر پیشنهادی اقتصاد
بخش خصوصی برای تصدی این پست هستند .او جوانی است که
انرژی کافی برای کار دارد .جسارت لازم را برای ایجاد تغییر دارد.
خاندوزی مدتی در مرکز پژوهشهای مجلس کار کرده و خودش
هم کار کارشناسی انجام داده است.
شافعی ادامه میدهد :حضور یک کارشناس در وزارت امور اقتصادی
و دارایی حداقل استفادهای که دارد این است که به نظر کارشناسان
دیگر اهمیت میدهد و با آنها مشورت میکند و نظرات کارشناسی
شافعی ،رئیس اتاق ایران میگوید :خاندوزی ،کارشناس اقتصادی

را قبول میکند .در جایی که نظر کارشناسی حاکم باشد ،حتماً توفیق

است که با محیط کسبوکار آشناست .این مشخصه برای رئیس

لازم به دست خواهد آمد .اهمیت و لزوم مشورت با کارشناسان را

شورای گفتوگو خیلی اهمیت دارد و او به نگاه کارشناسی

بارها و بارها بخش خصوصی تاکید کرده است.

اهمیت میدهد.

رئیس اتاق ایران تصریح میکند :خاندوزی در قوه مقننه هم

نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

مدتی به عنوان نماینده مجلس مشغول به کار بود .بنابراین به

کشاورزی ایران بارها از وضعیت استثنایی اقتصاد در کشور گفتهاند

رابطه مطلوب دولت و مجلس و لزوم آن آگاهی دارد و این حتما

و در طول این مدت ،چندین بسته اصلاح سیاستگذاری اقتصادی در

نقطه مثبتی خواهد بود.

کشور از سوی اتاق ایران ارائه شده است .در آن گزارشها عنوان
شده که اقتصاد در چند دهه اخیر بهویژه ده سال اخیر با تورم بسیار
بالا ،رکود اقتصادی و اشتغالزایی بسیار پایین و بیکیفیت و گسترش
فقر و نابرابری مواجه است و معمولاً سیاستگذار اقتصادی با اتخاذ
سیاستهای مُسَکنگونه ،علاج ریشهای مشکلات را به آینده موکول
کرده است .برونرفت از این شرایط نیازمند اصلاحات اساسی در
سیاستگذاریها و ساختارها است.
غلامحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران به «پایگاه خبری اتاق ایران»
میگوید :کاری که آقای ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهوری در چیدن
تیم اقتصادی انجام داده ،متفاوت از گذشته است .او از دایره بسته
دائمی بیرون آمده و این اقدامی کاملاً مثبت است .برای همین
میتوانیم امیدوار باشیم که گرفتار دور باطل چرخه مشکلات نشویم.

شافعی گفت :خاندوزی اهل تعامل و گفتوگو است و این
خصیصه ،امیدواری زیادی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد
میکند که تیم اقتصادی دولت یعنی وزیر امور اقتصادی و
دارایی ،رئیس بانک مرکزی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه و
سایر ارکان اقتصادی ،هماهنگی لازم به وجود بیاید و خود همین
مسئله بسیار قابل اهمیت است.
رئیس اتاق ایران تاکید میکند :شناخت وزیر امور اقتصادی و دارایی
به عنوان رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از
مشکلات اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و اتاق ایران بسیار
مهم و تعیین کننده است .آقای خاندوزی در مرکز پژوهشهای
مجلس هر فصل از سال یک بار فضای اقتصاد کشور و محیط
کسبوکار را رصد و معیارهای اثرگذار را سنجش کرده و گزارش

و درباره «احسان خاندوزی» گزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی

ارائه میداد .بنابراین به مشکلات محیط کسب و کار و لزوم اصلاح آن

دولت سیزدهم میگوید :آقای خاندوزی خیلی از نشانههای مورد

آشناست و این مشخصه در شورای گفتوگوی دولت و بخش

تقاضای فعالان اقتصادی را دارد به همین دلیل مورد حمایت فعالان

خصوصی میتواند نتایج مثبتی برای فعالان اقتصادی داشته باشد.
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

جایگاه ایران در معادلات اقتصادی افغانستان در پی بازگشت طالبان
 -نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان

ها حاکی از آن اساات که اشاارف غنی؛ رئیس جمهور افغانسااتان در

رضوی

این مقطع استعفا دهد و فردی مورد قبول طرفین در دولت موقت بر

موضوع ظهور طالبان و سرعت پیشروی این جریان در تصرف

سارکار آید .نکته قابل توجه آن است که به رغم تمامی سختگیری
هاای اجتماااعی طااالبااان،

شهرها یکی از پیچیده

عاملکرد این جریاان در

ترین معماهای کنونی در

ایاجااد امنیات از دولاات

افغانستان است .به بیان

فعلی بهتر بوده اساات در

دیگر تحولات افغانستان

واقع این جریاان در دوره

چنان شتابزده ،دور از

حااکااوماات قبلی خود بااا

انتظار و غیر قابل باور بود

روش هااای مااختلف ولو

که تمامی قدرت های

غیردموکراتیک توانسااته

بزرگ جهانی را در بهت و

بود از پس تاامین امنیات

حیرت فرو برد اما آن چه
که مسلم است نقش پاکستان و سازمان های اطلاعاتی برخی
کشورهای همسایه ،آمریکا و کشورهای عربی در به قدرت رسیدن
این جریان غیرقابل انکار است.
متااساافانه تجربه حاکی از آن اساات که این جریان در حوزه امور
مادنی ،آزادی هاای فردی و  ...محادودیات هاای شاادیدی برا بر
شااهرونادان افغاان اعماال می کند ،به طوری که این جریان با رای
گیری و نظرخواهی از مردم میانه خوبی ندارد و به زعم خود به دنبال
پیاده سازی «امارت اسلامی» هستند ،چرا که بر این عقیده اند که باید
احکام اسلامی در کشور پیاده شود .لذا این سختگیری های اجتماعی
با خواسات جامعه مدنی این کشور و فضای قرن  12در تضاد است.
از این رو نگرانی از وجود انحصاااری و مطلق طاالباان در قدرت به
شادت مشاهود اسات .چنان که کشورهای غربی ،چین و روسیه در
جریان مذاکراتشان در قطر اعلام کردند که اگر حکومت افغانستان
به طور کامل در اختیار طالبان قرار بگیرد این حکومت را به رسمیت
نخواهند شااناخت .در این میان بخش خصااوصاای ایران نیز تمایلی
ندارد که حکومت افغانستان به طور تام و کمال در اختیار طالبان قرار
بگیرد ،چرا کاه قطعاا عدم تقساایم قدرت میان اقوام مختلف افغان
زمینه آشااوب دیگری را پدیدار خواهد کرد .با این حال پیش بینی

کشااور افغانسااتان برآید .نکته حائز اهمیت دیگر آن اساات که در
دوره کنونی شاهد تغییراتی در روند رفتاری طالبان هستیم به طوری
که برخورد این جریان پس از تصاارف شااهرهای فارساای زبان به
نساابت گذشااته مطلوب ارزیابی می شااود ،حال اگر بحت تجزیه
افغانساتان مطرح باشد ،قطعا طالبان بخش های پشتو نشین شرق و
جنوب را حفظ و قسمت های فارسی زبان را رها خواهد کرد .باید به
این نکته نیز توجه داشات که جن

افغانسااتان جن

یکدیگر نیست بلکه این آشوب ها جن

مردم افغان با

های نیابتی از سوی قدرت

های خارجی محساوب می شاود که هر یک بنا به نیت خودشان در
امور افغانستان مداخله دارند.
در طول  12سال گذشته که طالبان در خفا بود با اکثر کشورهای دنیا
مراوداتی داشت چنان که برخی از رسانه ها خبر از مذاکره طالبان با
مسئولین ایرانی داده بودند ،چرا که در دولت اشرف غنی نشانه ای از
روابط دوستانه واقعی با ایران وجود نداشت و رئیس جمهور
افغانستان به شدت تحت تاثیر سیاست های آمریکا و سیاست های
قومگرایی خویش بود که این مساله چه به صورت علنی و چه در خفا
در سیاست های این کشور ملموس بود .لذا محدودیت های ایران در
زمان طالبان نباید بیش از زمان اشرف غنی باشد به ویژه آن که ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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الزام صنایع کوچک و بزرگ بر کاهش  51و 91درصدی مصرف برق چه تاثیری بر بازار میگذارد؟

صنعت در آستانه خروج از مدار؟
کاهش مییابد و در نتیجه با کمبود انواع کالا از لوازم خانگی گرفته تا
مواد غذایی و لبنی ،پوشاک و ...مواجه خواهیم شد.
نکته دیگر ،درباره تولید لوازم بهداشتی و پزشکی است؛ شنیده
میشود به خاطر قطع برق ،میزان تولید کپسولهای اکسیژن در
خراسان رضوی در واحدهای سازنده این کالا رو به کاهش است؛ این
اتفاق در پاندمی کرونا خطرناک است و عواقب نامطلوبی در حوزه
سلامت به دنبال خواهد داشت.
کمبود کالا و ارز ،نتیجه قطع برق صنایع
«تعطیلی واحدهای صنعتی به خاطر قطع برق بر اشتغال ،بازار و

حسین محمودی خراسانی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان

صادرات تاثیر میگذارد؛ اگر هم صادرات نداشته باشیم ،ارزی به

رضوی میگوید :قطعی برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی،

کشور وارد نمیشود تا بتوان برای واردات کالاهای اساسی هزینه

چالشهای جدی رقم میزند و روند تولید را متوقف میسازد .در

کرد ».همین چند جمله فعالان اقتصادی نشان دهنده اوضاع نابسامان

شرایط موجود ،به همین میزان بسنده کردهایم که لااقل قطعی طبق

اقتصاد بهخاطر قطع برق در هفتههای اخیر و هفتههای پیش رو است.

برنامه و با اعلام قبلی انجام شود .وی چالش تداوم روند موجود را

بنا به بخشنامه اخیر وزارت نیرو ،صنایع سبک باید تا 02درصد میزان

اثرپذیری بازار از قطعیهای موجود عنوان میکند و میافزاید :توقف

مصرف برق خود را کاهش دهند و این کاهش برای صنایع فولادی

تولید به معنای کاهش ورود کالا به بازار مصرف ،رشد بهای کالا به

و سیمانی تا 02درصد است؛ به همین دلیل ،این واحدهای بزرگ از

واسطه عدم کفایت در قبال تقاضا و زیان مصرفکننده خواهد بود.

21تیرماه به مدت دو تا سه هفته تعطیل شدند؛ اما تعطیلی این

پیشبینی تبعات این روند دشوار نیست و امیدواریم تصمیمگیران و

واحدها تنها یک روی ماجراست و عواقبی که به دنبال دارد ،روی

تصمیمسازان هم بدان توجه داشته باشند.

دیگر ماجرا؛ با تعطیلی واحدهای سیمانی و فولادی ،بازار برای تامین

محمودی متذکر میشود :واحدهایی که تولید زنجیرهای دارند ،در

سیمان ،میلگرد و آهن و ...دچار مشکل میشود؛ در نتیجه ،صنعت

صورت قطع برق دچار مشکلات بیشتری میشوند؛ چون برای

ساختمان آسیب میبیند؛ عرضه در بخش مسکن کاهش یافته و با

بازگشت به حالت ثابت و ازسرگیری تولید ،چه بسا  21ساعت تا یک

افزایش تقاضا ،بار دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود .در

روز زمان نیاز باشد .در این وضعیت ،هم ماشینآلات این واحدها و

واقع ،هرچند محصولات فولادی در بورس عرضه میشود و سیمان

هم مواد اولیه صدمه میبیند و در نهایت به زنجیره تولید آسیب وارد

نیز قیمت مصوب دارد؛ اما نباید از تغییرات قیمتی آنها در بازار آزاد

میشود.

چشمپوشی کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است که در روند

موضوع افزایش تقاضا و کاهش عرضه تنها به صنایع فولادی و

تعطیلی تولید به خاطر قطع برق ،واحدهای تولیدکننده صادراتمحور

سیمانی ختم نمیشود؛ زیرا با توجه به دستور کاهش 02درصدی

با از دست دادن بازارهای هدف خود ،خسارت مضافعی را متحمل

مصرف برق صنایع کوچک ،میزان تولید در سایر کارخانهها هم

میشوند .او میگوید :نکته اینجاست که این واحدها درباره اجرا...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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به همت موسسه آموزشی-پژوهشی بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی صورت گرفت:

افتتاح اولین مرکز آموزش تخصصی دیجیتال مارکتینگ در مشهد
اولین مرکز آموزش تخصصی دیجیتال مارکتین

در موسسه

نمااییم .امیادواریم با افتتاح این مرکز بتوانیم در راسااتای آموزش

آموزشی پژوهشی اتاق

افراد و ارتقاای بهره

بازرگانی مشهد افتتاح

وری شرکت ها موثر

شد؛ در این مرکز،

واقع شویم.

آموزش های تخصصی

وی متکذر شااد :در

در

حوزه

مارکتین

دیجیتال

وب سااااایات اتاااق

منطبق با

باازرگاانی مشااهاد،

استانداردهای روز دنیا

باااحااات پاااروژه

ارائه خواهد شد.

همکااری آموزشاای

به گزارش روابط عمومی

پیش بینی شاااده و

اتاق بازرگانی ،صنایع،

بنگااه هاا می توانناد

معادن و کشاروزی خراسان رضوی ،پیام رشیدی ،مدیرعامل موسسه

علاوه بر ثبت نام نیروهای خود در آن بستر ،برای همکاری در زمینه

آموزشی پژوهشی اتاق مشهد در مراسم افتتاحیه این مرکز گفت :این

آموزشی نیز اعلام آمادگی نمایند.

ظرفیت با مجوز و در چهارچوب همکاری مشترک با سازمان فنی و
حرفه ای وارد فاز بهره برداری شده و به متقاضیانی که از خدمات
آموزشی آن بهره بگیرند ،گواهینامه های بین المللی اعطا می گردد.
وی هدف از ایجاد اولین مرکز آموزش تخصصی دیجیتال مارکتین

رشیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ورود موسسه
آموزشی پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بحت آموزش
دوگانه شغلی با همکاری اداره کل فنی حرفه ای استان ،خاطر نشان

در

کرد :آموزش دوگانه شغلی پروژه مفیدی است که کمک می کند تا

خراسان رضوی را ارتقای مهارت و بهرهوری فعالان اقتصادی و نیروی

نیروی کار متناسب با نیاز بنگاهه ای اقتصادی تربیت شود و بلافاصله

شاغل در بنگاههای اقتصادی عنوان کرد و افزود :امروز تسلط بر

جذب محیط کار گردد .در این راستا ،در شهریور یا مهرماه جلسات

مهارتهای دیجیتال مارکتین

و بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی

میتواند به توسعه محصول و خدمات بنگاه های اقتصادی منجر شود.
رشیدی متذکر شد :با پیشنهاد رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور
که سااال گذشااته در همین مکان حضااور یافته بود ،مقرر گردید تا
مجوز مرکز آموزش تخصاصای فنی و حرفه ای از سااوی موسااسااه
آموزشای پژوهشای اتاق مشاهد اخذ شود و سرفصل های مرکز را
براساااس اسااتانداردهای روز دنیا تدوین کنیم .وی یادآور شااد :به
دنباال آن هسااتیم تاا با ارائه گواهی و مدارک بین المللی در حوزه
دیجیتال مارکتین

در آینده نه چندان دور ،شااهد پوشش نیازهای

داخلی در این حوزه باشیم و در نهایت با توسعه این آموزش ها ،این

لازم را برگزار خواهیم نمود.
ورود جدی اتاق بازرگانی به مبحث آموزشهای دیجیتال و الکترونیک

در ادامه علی کبیر ،دبیر اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به اهمیت توسعه
دیجیتال مارکتین  ،متذکر شد :امروز همه واقفیم که بحت توسعه
الکترونیکی کسب و کارها و به ویژه زیرساختهای آن در فضای
مجازی ،یک انتخاب نیست؛ بلکه یک اصل غیرقابل انکار است که
می تواند مزیت خلق کند و بسیاری از محدودیتها را از پیش روی
فعالان اقتصادی در بازارهای هدف اقتصادی بردارد...

خدمات را به شاارکت ها و بنگاههای اقتصااادی خارجی نیز صااادر
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رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان:

بایدها و نبایدهای سیاست خارجی در دولت سیزدهم
مجید محمدنژاد  -رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

در روابط خارجی اساات .قطعاً ساایاسااتهای شااورای امنیت ملی و

در خصوص انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم در حوزه

نهاادهاای امنیتی کشااور ،باید لازمالاجرا و راهنمای توسااعه روابط
خاارجی ایران بااشااد؛ اما

تعاملات بینالمللی از

مشاکل اسااسی این است

رهگذر اندیشه فردی خود

که متاسفانه خیلی از اوقات

نه تفکر جمعی فعالان

ناگااه امانیتی روی ابعاااد

بخش خصوصی کشور

دیگر ساااایاه میافکناد و

میتوانم به موضوعات

عااملا ًا چهااارچوب روابط

ذیل اشاره کنم که قاعدتاً

خارجی بدون درنظرگیری

بعضی از این حوزهها
خواسته

کل

خاواساااتاههاای باخاش

بخش

خصااوص ای کشااور شااکل

خصوصی کشور است:
الف) پیگیری دولت برای پیوستن به : FATFیکی از نیازهای بنیادین
بخش خصوصی در تجارت خارجی ،برخورداری از بستر مناسب
مراودات مالی با خارج از مرزها است که امروزه با توجه به قرارگیری

میگیرد؛ لاذا ماا بااور داریم که میتوانیم نگاه چندجانبه را به روابط
خارجی خود داشااته باشایم .متاساافانه امروزه روابط خارجی ایران با
بعضی از کشورها متأثر از سیاستهای کشورهای دیگر است و عملاً

ایران در لیست سیاه FATFاین امکان از بازرگانان ایرانی سلب شده

نتوانستیم برای خواستههای خود مطالبهگری لازم را داشته باشیم.

است .به این مقوله میتوان از دو منظر نگریست :ابتدا از رهگذر

ج) توسعه ترانزیت خارجی کشور :یکی از مقولههایی که به راستی

سیاستهای امنیت ملی کشور و دوما ،از رهگذر منافع و ضررهای

نیاز به احیای جدی دارد ،زیرساختهای ترانزیتی کشور است،

اقتصادی که میتواند پیوستن یا عدم عضویت در FATFبرای کشور

بدیهی است که ترانزیت خارجی برای یک کشور میتواند درآمد

به بار بیاورد .حال اگر با سیاستهای امنیتی به بررسی ابعاد این

فراوانی حاصل کند؛ مخصوصاً برای ایران که در مسیر جاده ابریشم

موضوع بپردازیم ،شاید فاکتورهای زیادی فارغ از آنچه که بخش

قرار گرفته و از موقعیت ژئوپلتیکی خاصی برخوردار است.

خصوصی کشور به آن فکر میکند ،در بررسی این چالش لحاظ شود؛

د) توسعه روابط با شرکتهای خارجی با رویکرد ورود دانش فنی به

اما با این همه پیام بنده به دولت رییس جمهور منتخب این است که
تولیدکنندگان و بازرگانان کشور لاجرم از این موضوع متضرر
میشوند و بخش خصوصی هزینههای فراوانی برای تجارت خارجی
خود میپردازد لذا به نظر میرسد دولت سیزدهم بایستی طرحی نو
در اندازد و برای اجرای سیاستهای امنیتی کشور راهکارهای
جدیدتری پیدا کند.
ب) برخورداری از نگاه چندجانبه در توسااعه روابط خارجی :یکی از
مشااکلات دیگری که در روابط خارجی ایران شاااهد آن هسااتیم،
برخورداری از نگاه امنیتی بدون در نظرگیری یکسان تفکر اقتصادی

داخل کشور :یکی از مقولههایی که روسای جمهور باید همیشه به آن
اهتمام داشته باشند ،موضوع تفکرسازی در لایههای مختلف حاکمیت
است .امروزه ما نیاز به تفکرهای جدید و نو داریم و برای تحقق این
مهم میتوان با حضور شرکتهای بزرگ خارجی در داخل کشور،
اولاً تفکرسازی لازم در بدنه نظام تولیدی کشور را ایجاد و دوماً فرایند
مهندسی معکوس بسیاری از تکنولوژیهای روز دنیا را تسهیل کرد.
برهمگان مسجل است که جوانان متخصص ایرانی از هوش سرشاری
برخوردار هستند؛ اما نکته مغفول مانده این است که در بعضی ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی و در پاسخ به فراخوان اتاق خراسان رضوی صورت گرفت:

کمک  2.511.111.111ریالی فعالان اقتصادی خراسان رضوی برای تامین
اقلام بهداشتی مقابله با کرونا
فعالان اقتصادی نیکوکار خراسان رضوی در پاسخ به فراخوان اتاق

دارویی به علاوه ونتیلاتور ،کپسول اکسیژن و بعضی دیگر از اقلام

بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مشهد1۷01۰۷202۷222 ،

پزشکی در دستور کار قرار گرفت .پیش از این نیازهای عمده مناطق

ریال ،برای تامین اقلام

محروم شامل روستاها و

پزشکی و بهداشتی با

شهرستانهای

هدف مقابله با کرونا در

کمبرخوردار

(نظیر

استانهای سیستان و

نصرت آباد ،میرجاوه و)...

بلوچستان و خراسان

این خطه از طریق

رضوی کمک نمودند .رقم

معتمدین ،جامعه پزشکی

جمعآوری شده منهای

و اتاق چابهار احصاء شده و

غیرنقدی

اقلام خریداری شده نیز به

صورت گرفته از سوی

همین تناسب تهیه گردید.

کمکهای

بخش خصوصی بود.

محمودی با تقدیر از حمایت فعالان اقتصادی نیکاندیش استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

خراسان رضوی و اعتماد آنها به جامعه یاوری (مؤسسه خیریه

خراسان رضوی؛ «حسین محمودی خراسانی» ،نایب رئیس این اتاق

وابسته به اتاق بازرگانی مشهد) ،خاطر نشان کرد :جامعه یاوری

در همین خصوص توضیح داد :از آغاز فراخوان در 12تیرماه و با

خراسان قدمتی درخور دارد و در سالیان گذشته با حمایت فعالان

اوجگیری شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان به مدت دو

اقتصادی  ،کمک های شایانی را در بحرانها جمع آوری و به اقشار

هفته (و تا سوم) مردادماه102 ،میلیون تومان کمک فعالان اقتصادی

نیازمند اهدا نموده است.

نیکاندیش استان در حساب یاوری خراسان (مؤسسه خیریه وابسته

وی تاکید کرد :در فاز بعدی ،تلاشهای ما بر کمک به مراکز درمانی

به اتاق بازرگانی مشهد) جمع آوری شد که صرف خرید اقلام پزشکی
و بهداشتی مورد نیاز و اعزام آن به مناطق محروم استان سیستان و

مشهد (به ویژه مناطق حاشیهای آن) متمرکز خواهد بود تا با توجه به
فشاری که موج جدید این بیماری رقم زده است ،کمبودهای احتمالی

بلوچستان گردید.

در بخش درمان را رفع و رجوع نماییم.

وی ارزش کمک های غیرنقدی صورت گرفته از سوی بخش

محمودی ابراز امیدواری کرد که روند واکسیناسیون به ویژه در

خصوصی را نیز حدود 022میلیون تومان برآورد کرد و ادامه داد:
بخشی از کمکها نیز از سوی بنگاههای اقتصادی و به صورت کالایی
انجام گرفت که پس از بستهبندی ،این محمولات به سیستان اعزام
شده و با نظارت نماینده اتاق مشهد ،در مناطق محروم توزیع گردید
تا نیات خیرانه فعالان اقتصادی ،به شایستگی ایفا شود.
وی متذکر شد :فقر امکانات پزشکی ،درمانی و اقلام پیشگیری از
کرونا ،نگرانیهای جدی نسبت به بروز بحران در این استان رقم زد

بخش های تولیدی و صنعتی سرعت بگیرد و در آیته شاهد از میان
رفتن اثرات این بیماری بر جامعه باشیم.
وی همچنین از تلاش های بی دریغ کادر درمان تقدیر نمود و گفت:
به طور قطع حماسه واقعی را این عزیزان رقم زدند که در همه روزها
و ماه های گذشته ،برای سلامت و حفظ حیات هموطنانمان تلاش
کردند و باید قدردان خدمت ارزشمند ایشان باشیم.

و به همین استناد تهیه کالاهایی نظیر ماسک ،شیر خشک ،سرم ،اقلام
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دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد منتشر کرد:

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی از مبالغه گویی تا واقعیت
دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد منتشر کرد ،در
تازهترین اقدام خود ،گزارشی تحت عنوان «جایگاه ایران در اقتصاد

است .اما به غیر از منابع مستقیم ،منابع غیرمستقیمی برای کشورمان
فراهم بوده که بدون توجه از کنار آن عبور کرده و میکنیم.

جهانی از مبالغه گویی

منااابع غیرمساااتقیم،

تا واقعیت» منتشر

ماااحصاااال تاافاااوت

کرده است و در آن به

استخراج نفت و گاز از

بررسی وضعیت ایران

بخش صااادرشااده آن

و دیگر کشورها به

اساات که به مصااارف

لحاظ شاخص «تولید

گونااگون داخلی تعلق

ناخالص داخلی GDP

میگیرد .قاابال توجاه

پرداخته است و علاوه

اساات کاه اگر معادل

بر آن 02 ،اقتصاد

دلااری این مناابع غیر

بزرگ جهان» و دو

مستقیم محاسبه شود،

فاکتور مهم دیگر

با اعدادی تعجبآوری

«جمعیت» و «تولید سرانه» هم مورد توجه قرار گرفته است.

روبهرو میشاویم .از سال 2301تا سال  2300که امکان محاسبه از

در مقدمه این پژوهش آمده است:

طریق دادههای رسمی بانک مرکزی و ترازنامه انرژی وزارت نیرو

 ...در حال حاضر ،شرایط اقتصادی ایران عزیز ما خوب نیست.

فراهم بوده ،با عدد حیرتانگیز 2۰00میلیارد دلار در معادل دلاری

چالشها و ناهنجاریهای اجتماعی که بخش اعظم آن ماحصل اقتصاد
ناپایدار و مشکلدار است ،در برابر دیدگانمان قرار گرفته است .اما
آیا این وضعیت ،با وجود حجم عظیمی از منابع مالی و طبیعی
خدادادی مجانی که در اختیارمان بوده و واقع شدن در نقطه طلایی
جهان و توانمندیهای فراوانی که ناشی از این موقعیت میتوانسته و
هنوز هم میتواند برای ایران گرامی ما فراهم باشد ،شایسته این

منابع غیرمستقیم روبهرو میشویم .حال اگر برای دوره زمانی شروع
تحریم از  2310تا پایان ساال  2300که مستندات ترازنامه انرژی
فراهم بوده ،این منابع محاساابه شااود ،به عدد  2113میلیارد دلار
میرسایم؛ با این احتساب مجموع منابع مستقیم و منابع غیرمستقیم
فراهم بوده ،تنهاا در دوره تحریمهاا معاادل  1۰00میلیاارد دلاار
میگردد.

کشور است؟ اگر بخواهیم تنها یکی از منابع در دسترس کشورمان

رهبری در اول فروردین  2303به نکتهای مهم اشاره کردهاند که

را مورد بررسی قراردهیم ،میتوان از منابع ارزی نام برد .بررسی

فقط با تسلیحات یک ملت قوی نمیشود .سپس بیان نمودند که سه

منابع ارزی کشور از سال 2331تا پایان سال  2301نشان میدهد

عنصر مهم است و نخست به اقتصاد اشاره کردند .حال پرسش این

که حدود  1211میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم برای کشور فراهم

است که آیا آمریکا و کشورهای ثروتمند غرب واهمهشان از روسیه

بوده است.

که قدرت نظامی دارد بیشتر است یا از چین که قدرت اقتصادی

حتی اگر از زمان شروع تحریمهای کشورهای سلطهطلب هم

دارد؟ پاسخ یقیناً مشخص است و آنهم چین می باشد.

محاسبه کنیم ،یعنی از سال  2310تا پایان سال  ،2301منابعی در
حدود 201۰میلیارد دلار به صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده
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روایت چهره های اقتصادی خراسان رضوی از ابعاد شخصیتی و رویکردهای
اقتصادی مرحوم«سید حسین احمدی سلیمانی»  /بخش اول
خویش را در خدمتگزاری به مردم ،خاصه در بخش اقتصاد کشور ،با
بی تکلفی به کار بست.
غلامحسین شافعی ادامه داد :درگذشت این یار و یاور را به خانواده
محترم ،اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد و ایران و فعالان اقتصادی
تسلیت عرض می کنم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
مرحوم احمدی سلیمانی را باید «مرد توسعه» لقب بدهیم

درگذشت «سید حسین احمدی سلیمانی» ،عضو اتاق های بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و خراسان رضوی ،ضایعه ای سخت
و تلخ برای فعالان صنعت و معدن استان خراسان رضوی است.
این چهره خدوم ،سالها در حوزه مدیریت اقتصادی ،چه در عرصه
دولتی و چه در بخش خصوصی ،به ایفای نقش پرداخت و برای قریب
به یک دهه در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران حضور داشت و مطالبات بخش خصوصی را مجدانه
پیگیری می نمود .از او کارنامه ای درخشان و میراثی ارزشمند باقی

ناب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

مانده است.
در این مطلب ،شماری از چهره های اقتصادی ،به تشریح ابعاد
شخصیتی آن مرحوم پرداخته اند:

گفت :مرحوم احمدی سلیمانی را در یک کلام باید «مرد توسعه» لقب
داد .او باور داشت حتی در اوج محدودیتها و محرومیتها هم
میتوان تحول و توسعه را تداوم بخشید.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران:
مرحوم «احمدی سلیمانی» ،خدمتگزاری صدیق برای اقتصاد ایران بود

محمود سیادت با اشاره به دغدغهها و تلاشهای این چهره اقتصادی،
بیان کرد :ایشان مسائل اقتصادی را با جدیت زیادی در سطح ملی
پیگیری می کرد .همواره منتقد سیاستگذاری های غلطی بود که تولید
و صنعت را به حاشیه می کشاندند و برای این بخشها مانع می
ساختند .این این مسائل را به مدیران دولتی متذکر می شد و پیگیرانه،
نگرانی های بخش خصوصی را منتقل و دنبال می کرد.
وی ادامه داد :مرحوم احمدی سلیمانی در طول سال های فعالیتش چه

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گفت :خبر
درگذشت مرحوم مهندس «حسین احمدی سلیمانی» ،عضو هیات
نمایندگان اتاق های ایران و مشهد ،موجی از اندوه را در بین فعالان
اقتصادی ایجاد نمود .ایشان خدمتگزاری صدیق بود که تمامیت

در عرصه دولتی و چه در بخش خصوصی به دنبال هیچ گونه منفعت
طلبی شخصی نبود ،بلکه با نگاهی کلاننگر ،توسعه اقتصاد را دنبال
می کرد .قطعا ضایعه درگذشت این چهره اقتصادی برای استانمان
غیرقابل جبران است.
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روایت چهره های اقتصادی خراسان رضوی از ابعاد شخصیتی و رویکردهای
اقتصادی مرحوم«سید حسین احمدی سلیمانی»  /بخش دوم
تصریح کرد :یکی از تلاشهای مجدانه و ارزشمند آن مرحوم،

میتوانست چراغ راه نسلهای بعد باشد .باید اذعان کنیم که با

تمرکززدایی از ظرفیت های مرتبط با بخش اقتصاد بود ،چنانکه در

درگذشت بعضی افراد ،دیگر جای خالی آنها پُر نمیشود و مرحوم

اواخر عمرش به دنبال تاسیس اتاق بازرگانی نیشابور بود .ایشان

مهندس احمدی سلیمانی ،از این جمله بودند.

نگرشی کلان نگر و توسعه گرا داشت و بر رفع نواقص مدیریتی در

توکلی زاده یادآور شد :تمامی فعالان بخش خصوصی شیوه مدیریتی

بخش اقتصاد کشور ،تاکید مواکدی داشت .فقدان او برای جامعه
صنعتی و معدنی استانمان ،جبران ناپذیر خواهد بود.

مرحوم احمدی سلیمانی را قبول داشتند و ایشان را مرشد خود می
دانستند و از راهنمایی شان کمال بهره را می بردند .این چهره ماندگار

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

اقتصادی ،جایگاهی ارزشمند در قلب فعالان اقتصادی داشت .او چه

به فراق یکی از پاکدست ترین مدیران اقتصادی استان نشستیم

در جامه مدیر دولتی و چه در جایگاه یک مسئول در بخش خصوصی،
میراثی ماندگار از خود به جای گذاشت.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
مرحوم احمدی سلیمانی ،نقشی پدرانه برای بخش صنعت و معدن
خراسان ایفا کرد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی گفت :مرحوم احمدی سلیمانی یکی از پاکدست ترین
مدیرانی بود که در تصدی مسئولیتهای مختلف ،توانست منشاء
تحولات و اتفاقات ارزشمندی برای اقتصاد استانمان شود.
محمدرضا توکلی زاده ،ویژگیهای بارز اخلاقی و نگرشهای

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت :در

اقتصادی آن مرحوم را چنین تشریح کرد :تجربه گرانقدر ایشان در

وصف توانمندی های مرحوم احمدی سلیمانی همین یک جمله بس

عرصههای مدیریتی و اشرافی که به بخشهای صنعت و معدن

است که ایشان نقشی پدرانه برای صنعت و معدن استانمان ایفا کرد

داشتند ،زمینه مطالبهگریهای موثری را به نفع بخش مولد و

و میراثی ارزشمند از خود به جای گذاشت.

خصوصی فراهم کرد .دغدغه این چهره ماندگار اقتصادی ،ارتقای
جایگاه بخش خصوصی ،حذف رویکردهای رانتی به نفع بخش دولتی
و خصولتی و حمایت از صنعت و تولید به عنوان مولفه نجات بخش
اقتصاد کشور بود.

محمد حسین روشنک در وصف خصوصیات اخلاقی این چهره
ماندگار اقتصادی تصریح کرد :از قبل انقلاب با مرحوم سید حسین
احمدی سلیمانی و خانواده ایشان آشنا بودم .ایشان از خانواده ای
متدین ،مذهبی و ایثارگر بودند و در سالهای بعد از جن

وی به آشنایی 32ساله خود با مرحوم احمدی سلیمانی پرداخت و
عنوان کرد :به واقع ایشان تکیهگاهی برای فعالان بخش خصوصی
محسوب می شدند و تجارب این چهره برجسته اقتصادی

و در

عرصه سازندگی اقتصادی استانمان ،نقشهای متعددی ایفا نمودند.
ایشان را باید مدیری توانمند و جهادی در دو بخش صنعت و معدن
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روایت چهره های اقتصادی خراسان رضوی از ابعاد شخصیتی و رویکردهای
اقتصادی مرحوم«سید حسین احمدی سلیمانی»  /بخش سوم
بدانیم که در بزنگاههای دشواری ،توانستند مسئولیت های خطیری

غافلگیر و داغدار کرد .ایشان در اواخر عمرشان بیشتر بر روی احیای

را به ثمر رسانده و کمک های شایانی به رشد اقتصادی این خطه کنند.

مسئولیت های اجتماعی متمرکز بودند و مطالبات بخش خصوصی

وی یادآور شد :ایشان مخلصانه به فکر کارآفرینان و فعالان اقتصادی

برای اصلاح در سیاستگذاری های اقتصادی را دنبال می نمود.

بودند و از کوچکترین تلاشی در جهت رفع مشکل آنان دریغ نمی

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی:

کردند .با همه بخشها و تشکل های فعال در حوزه اقتصادی استان

تمام تلاش مرحوم احمدی سلیمانی ،معطوف به گره گشایی از

تعامل داشته و محل رجوع و مشورت آن ها بودند .قطعا ضایعه

مشکلات فعالان اقتصادی بود

درگذشت ایشان برای فعالان اقتصادی غیرقابل باور است و اقتصاد
استان خلاء ایشان را احساس خواهد کرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
دوره مدیریت مرحوم احمدی سلیمانی در سازمان صنایع ،دوره
طلایی صنعت استان بود

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی
گفت :تمام تلاش مرحوم احمدی سلیمانی معطوف به گره گشایی از
مشکلات فعالان صنعتی و اقتصادی استان بود .ایشان به توانمندی
های بخش خصوصی و ضرورت نقش آفرینی این بخش در عرصه
اقتصاد ،اعتقادی راسخ داشت.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت :مرحوم

فرامرز مرادی اظهار کرد :مرحوم احمدی سلیمانی فردی بسیار

احمدی سلیمانی سالها ریاست سازمان صنایع و معادن استاند را بر

متعهد ،متواضع ،دلسوز و پیگیر بودند و متاسفانه اتاق بازرگانی یکی

عهده داشتند و این برهه به قطع ،دوره طلایی صنعت این خطه به

از بهترین اعضای خود را از دست داد .خلاء چنین افراد توانمند و

شمار می آید.

صاحب تجربه ای ،در اقتصاد این استان پُر نخواهد شد.

غلامعلی رخصت با اشاره به یک عمر خدمات این چهره به اقتصاد

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی

خراسان رضوی ،عنوان کرد :بخش عمده ای از صنایع فعلی استان

تصریح کرد :ایشان سالیان سال در کسوت های مدیریتی در بخش

حاصل تلاش مهندس احمدی سلیمانی است ،اشراف ایشان باعت شد

دولتی و خصوصی فعالیت کرد و یکی از بهترین مدیران صنعتی این

تا بخش خصوصی بتواند ،توانمندی های خود را در این استان پیاده

خطه بود .در دوران فعالیت ایشان ،اتفاقات ارزشمندی محقق شد و

سازی کند و به تعالی برساند.

دستاوردهای امروز اقتصاد این خطه ،مرهون همان تلاش هاست.

وی تاکید کرد :احمدی سلیمانی انسان بسیار شریف ،مدیری مدبر و

وی خاطر نشان کرد :مرحوم احمدی سلیمانی بسیار متواضع و مردمی

پاکدست بود و ضایعه درگذشت ایشان تمامی فعالان اقتصادی را

بودند به طوری که تمامی فعالان اقتصادی به راحتی مسائل و ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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"خادم صنعت"

نگاهی به کارنامه مرحوم مهندس «سید حسین احمدی سلیمانی»

پنجشنبه 12مرداد سال  2022برابر با سومین روز از ماه محرم

او که سابقه حضور در جبهههای دفاع مقدس را داشت ،جهاد را در

 ،2003خبر تلخ درگذشت یکی از چهرههای خدوم و ماندگار عرصه

سالهای بعد در عرصه صنعت و اقتصاد کشور ادامه داد.

صنعت و معدن استان منتشر شد.

در کارنامه مهندس احمدی سلیمانی ،دهها عنوان و مسئولیت دیگر

در این روز تلخ ،آخرین ورق از زندگی «سید حسین احمدی

وجود دارد؛ از عضویت در شورای استاندارد خراسان رضوی تا معین

سلیمانی» ،عضو اتاق های بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

اقتصادی شهرستان های نیشابور و فیروزه (در دوره تصدی مدیریت

و خراسان رضوی که سالهای زیادی از عمر ارزشمندش را صرف

فولاد خراسان) و از عضویت در هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان

مدیریت ،توسعه ،حمایت و تعالی بخش تولید و صنعت نموده بود،

فولاد ایران تا هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان و...

برگ خورد.

وی در طول سالهای حضورش در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

در کارنامه او ،قریب به 0سال مدیریت مجتمع فولاد خراسان،

کشاورزی خراسان رضوی ،حمایت از بخش تولید ،توجه به

22سال ریاست سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی1 ،سال

زیرساخت های صنعت ،سرمایه گذاری بر عرصه تولید داخلی و

سکانداری سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان1 ،سال ایفای

ارتقای دانش در این حوزه و ...را مورد تاکید و پیگیری داشت.

مسئولیت در جایگاه مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

او در کسوت رئیس کمیسیون های «صنعت» و «معدن و صنایع

استانداری خراسان رضوی و یک دهه حضور در هیات نمایندگان

معدنی» در دوره های هشتم و نهم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران دیده می شود.

کشاورزی خراسان رضوی ،خدمات و پیگیری های ارزشمندی را به

تلاشهای وی محدود به خطه خراسان نشده و در دهه  ۰2و برای

نفع فعالان اقتصادی به ثمر رساند .در پایان قرنی پُر فراز و فرود و

مدت حدود 1سال رئیس مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی

در میانه سالی تلخ برای مردم ایران ،جای این چهره خدوم در عرصه

و مشاور اقتصادی استاندار گیلان بوده است.

صنعت و معدن استان خالی خواهد بود.
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان(شعبه خراسان رضوی) تاکید کرد:

ظرفیت افزایش 51درصدی برای بازار  3میلیارد دلاری افغانستان
نبیزاده یادآور شد :در بزنگاه تحریمها و محدودیتهایی که برای
انتقال ارز وجود دارد؛ بهترین بازار برای کالاهای ایرانی ،مربوط به
کشورهای همسایه هستند و از این میان افغانستان به دلایل متعددی،
مزیتهایش دوچندان میباشد .از قرابت فرهنگی ،تاریخی و زبانی
مردمان دو کشور بگیرید تا فاصله جغرافیایی و البته بازاری که
محصولات ایرانی را پذیرفته و مشتری آن است .در مجموع ،ظرفیت
بازار افغانستان آن قدر زیاد است که نتوانیم با بروز کوچکترین
مشکل ،به دنبال جایگزین آن برآییم .رئیس اتاق مشترک ایران و
افغانستان (شعبه خراسان رضوی) تاکید کرد :تنگنای تحریمها و
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان(شعبه خراسان رضوی) گفت:

مشکلات اقتصادی ،به غایت برای فعالان حوزه تجارت خارجی،

بازار  3میلیارد دلاری افغانستان برای بخش تولید و صادرات ایران

محدودیت خلق کرده و خود ما نیز نباید به سادگی بازارهای

قابل چشمپوشی نیست و حتی اگر تلاشی موثر صورت بگیرد،

تجاریمان را به رقبا واگذار کنیم .طبیعتا تحولات سیاسی افغانستان،

ظرفیت افزایش 02درصدی این سهم نیز فراهم خواهد بود.

اثراتی بر روند تجارت ما باقی خواهد گذاشت اما این فراز و فرودهای

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

گذرا ،نباید ما را از تداوم فعالیت منصرف سازد .از سوی دیگر ،باید

خراسان رضوی؛ هادی نبی زاده در گفتگو با خبرنگار ما ،با انتقاد از

پیگیر واردات کالایی از افغانستان باشیم که مزیت نسبی زیادی دارد

افرادی که مدعیاند ،صادرکننده باید به دنبال جایگزینی برای بازار

تا در نتیجه تراز تجاری دو کشور را تا حد امکان متعادل سازیم.

افغانستان باشد ،عنوان کرد :فعالان حوزه تجارت خارجی و

وی خواستار همراهی و کمک دولت به بخش صادرات ،با هدف حفظ

تولیدکنندگان ایرانی ،سالها تلاش و سرمایه صرف نمودند تا بازاری

و توسعه بازارهای هدف شد و گفت :چه از منظر تعاملات دیپلماتیک

برای محصولات صادراتی خود در افغانستان فراهم کنند که از قوام و

و چه به لحاظ رویکردهای حمایتی و تسهیلگری ،دستگاه های دولتی

دوام برخوردار بوده و در آن افقهای بلندمدت دیده شده است .به

و حاکمیتی ،باید حداکثر همکاری را با فعالان حوزه تجارت خارجی

همین استناد نیز آمار گمرک کشورمان گواهی میکند که در سال

به عمل آورند.

گذشته حدود 3میلیارد دلار صادرات کالا از ایران به افغانستان
صورت گرفته است.

وی در خصوص کیفیت محصولات صادراتی ایرانی که مقصدشان
بازار افغانستان است ،نیز عنوان کرد :تمامی کالاهای صادراتی از

او همچنین توضیح داد :ذکر این نکته ضروری است که ترانزیت کالا

ایران (که دارای استاندارد اجباری می باشند) با رعایت استانداردهای

به افغانستان شامل محموله های ترانزیتی بندرهای ایران به مقصد

مربوطه به کشور افغانستان صادر می شوند و سایر اقلامی که

افغانستان بوده و سوای این آمار می باشد و شامل محموله هایی می

استاندارد اجباری ندارند نیز با توجه به سفارش و تقاضای خریدار

شود که فقط از ایران عبور می کنند.در حالی که کالای ایرانی توسط

آماده و ارسال می گردد .باید به این نکته توجه داشت که در بازار

تجار ایرانی و یا افغانستانی مستقیما از طریق گمرکات رسمی و یا

افغانستان کالاهای درجه یک و باکیفیت بالای ایرانی و اروپایی

بازارچه های تحت نظارت استانداری صادر میگردد.

خریدار دارد و از این منظر ،تلاش تولیدکنندگان ایرانی؛ ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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پاسکاری مشکلات بین دولت و واردکنندگان

معضل صادرکنندگان خراسانی برای حمل ریلی کالا همچنان برقرار است
فعالان اقتصادی از خلف وعده وزارت راهوشهرسازی درباره حل

جمهوری اسلامی هیچ نقش و وظیفهای برای خود در این زمینه قائل

مشکل تامین واگن گلایهمندند .آنها میگویند این وزارتخانه  21سال

نیست؛ درحالیکه تامین واگن برای حمل کالای صادراتی و وارداتی

پیش ،زمانی که نام «وزارت راهوترابری» را یدک میکشید هم،

یکی از رسالتهای وزارت راه است .ضمن اینکه اگر تامین واگن به

قولهایی برای حل این مشکل داده بود؛ اما خبری از تحقق آن

بخش خصوصی سپرده شده ،باید بودجههایی که مجلس شورای

وعدهها نشد.

اسلامی برای تامین واگن به راهآهن تخصیص داده ،برگردانده شود

تا سه سال پیش ،صحبت از این بود که تامین واگن برای صادرات به
بخش خصوصی واگذار شود تا این بخش با رایزنیهایی که با
کشورهای آسیای میانه انجام میدهد برای تامین واگن اقدام کند؛ اما
از پاییز  2301که این موضوع به برخی شرکتها واگذار شده ،ظاهرا
گلهمندیها نه تنها کم نشده ،بلکه گرانی واگن ،دلالبازی و نبود
نظارت کافی بر پروسه ورود واگن و واگذاری آنها به متقاضیان از
سوی دولت ،به عنوان مهمترین نکات اعتراضی بخش خصوصی
مطرح است.

و اینطور نباشد که این ارگان در قبال کار انجام نشده ،بودجهای
دریافت کند.
راهآهن موظف به تامین واگن است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد معتقد است ورود
شرکتهای بخش خصوصی به این حوزه نتیجهای جز باز گذاشتن
دست دلالان نیست؛ لذا راهآهن موظف به تامین واگن است.
واگذاری تامین واگن به بخش خصوصی موجب افزایش هزینههای
صادراتی میشود .در نتیجه ،میتوان گفت خصوصیسازی در حوزه

برخی فعالان حوزه ترانزیت میگویند یکی از دلایل مشکلات ناشی

گمرک ،راهآهن و حملونقل ریلی بیمعنی است؛ زیرا بدون

از واگذاری تامین واگن به بخش خصوصی ،این است که این موضوع

سوبسیدهای دولتی امکان صادرات وجود ندارد.

به صورت سلیقهای و با رانتبازی به برخی شرکتها واگذار شده
است؛ شرکتهایی که اغلب توسط نیروهای بازنشسته راه آهن
مدیریت میشود!

روشنک نقبی هم به وضعیت راهآهن خواف -هرات میزند و
میگوید :متاسفانه وعدههای دولتمردان برای تامین واگن مانند
وعده افتتاح راهآهن خواف -هرات است که تاکنون هیچ مسافر و

فعالان ترانزیت ایران مستاجر راهآهنهای آسیای میانه هستند

همچنین بار چندانی از این مسیر تردد نداشته است.

بخش خصوصی میگوید وظیفه تامین واگن و فراهم کردن

تردد واگنهای ساخت ایران در آسیای میانه ممکن نیست

زیرساختهای حمل کالاهای صادراتی و وارداتی برعهده راهآهن
است؛ اما راهآهن به بهانه خصوصیسازی و تامین واگن توسط بخش
خصوصی از انجام وظایف خود در این زمینه سرباز میزند .به گفته
محمدحسین روشنک ،رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی
خراسان رضوی« ،امروز فعالان حوزه ترانزیت ایران مستاجر
راهآهنهای آسیای میانه هستند؛ اگر آنها واگنی به واسطه دلالان و
پولهای زیرمیزی برای فعالان ترانزیت ایرانی ارسال کنند ،میتوانیم
صادرات کالا را انجام دهیم؛ در غیر این صورت ،راهآهن هیچ
مسوولیتی در قبال این موضوع نمیپذیرد ».او تصریح میکند :راهآهن

برخیها میگویند دولت ایران برای حل مشکل واگنهای صادراتی
باید به ساخت واگن روی بیاورد؛ اما فعالان اقتصادی آشنا به این امور
معتقدند در صورت ساخت واگن در داخل ،اجازه سیر به واگن ایرانی
در مسیر آسیای میانه داده نخواهد شد؛ زیرا ایران پروتکل مربوطه
در این حوزه را امضا نکرده و تعهداتی هم در این زمینه متقبل نشده
است .نکته اینجاست که دلیل زیربار نرفتن ایران برای امضای
پروتکل این است که وزارت راه و راهآهن آن را به نفع خود نمی
داند...
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چالشهای بورسی زعفران

مزایا و معایب قیمتگذاری زعفران و معاملات این محصول در بورس چیست؟
بورس کالا برای پذیرش زعفران و معاملات این محصول در سال

انبارهای بورس تا زمان بستهبندی و فرآوری این محصول صرفا در

جاری قرار است رویهای تقریبا متفاوت را در پیش بگیرد؛ طبق

اختیار بورس کالا باشد و امکان خرید زعفران نباید از ساختاری غیر

برنامهریزی مدیران بازار فیزیکی بورس کالای ایران ،زعفرانهایی

از بورس کالا مهیا باشد تا بدین ترتیب بتوانیم فرآیند گردش

برای انبار شدن پذیرفته میشود که با مشخصات فیزیکی تعیین شده

زعفران را مدیریت کنیم .به بیان دیگر زعفران تمامی کشاورزان باید

برای معامله در بورس کالا تطابق داشته باشد.

توسط انبارهای بورسی پذیرش شود و خریدار باید با یک قیمت

از سال  2301زعفران با ورود به مقوله «قرارداد آتی زعفران» رسما
وارد بورس شد .قراردادهای آتی زعفران برای اولین بار در خرداد
ماه آن سال در بورس کالای ایران راهاندازی شد و هدف آن ،ایجاد
سامانهای برای پوشش ریسک تولیدکنندگان ایرانی و شفافیت
بیشتر در این بازار بود؛ در واقع ،کشاورز میتواند با ورود به قرارداد
آتی زعفران محصول خود را به قیمتی که میخواهد در آینده به
فروش برساند و با این کار ریسک کاهش قیمت در زمان برداشت
محصول را از بین ببرد.

واحد بتواند نسبت به خرید این محصول اقدام کند.
چرا ایران تعیینکننده قیمت زعفران در جهان نیست؟
بهرغم اینکه ایران 00درصد زعفران دنیا را تامین میکند؛ اما
تعیینکننده قیمت این محصول نیست .این یکی از بزرگترین نقاط
ضعف کشورمان در بازارهای جهانی است .برخی از کارشناسان و
فعالان حوزه زعفران ،دلیل این امر را مدیریت نکردن بازار و
بازاریابی این محصول میدانند.
احتشام نیز دراینباره میگوید :دستاندرکاران بورس کالا باید

لزوم اصلاح نمودار فرآیند گردش زعفران در بورس

فرایندی طراحی کنند تا بتوانیم به این مهم دست یابیم و با مدیریت

با گذشت سه سال از ورود زعفران به معاملات بورسی ،وضعیت این

بهتر بازار و بازاریابی مطلوب ،در قیمتگذاری این محصول در جهان

محصول در بازار سرمایه در حال تثبیت شدن است؛ مسوولان بازار

نقشآفرینی کنیم؛ اما بورس کالا در حال حاضر توانایی این کار را

فیزیکی بورس در یکی از اقداماتش برای بهبود پذیرش این محصول

ندارد.

و برخورداری کالا از کیفیتی درخور ،شاخصهایی برای ظاهر فیزیکی

رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان

آن تعیین کردهاند .موضوعی که موافقان و موافقانی در حوزه تولید و

زعفران خردهمالک هستند و محصول بسیار کمی دارند ،میافزاید :به

صادرات زعفران دارد.

همین دلیل امکان تحویل محصولات خود به انبار بورس را ندارند .لذا

محسن احتشام ،رئیس شورای ملی زعفران ،تعیین شاخصهای

فرآیند باید به گونهای باشد که بستر برای مشارکت کشاورزان در

زعفران در بورس کالا را یکی از عوامل مهم و موثر در معاملات

بورس کالا فراهم شود .به بیان دیگر ،زعفران کشاورز باید با قیمت

میداند و میگوید :مشخصات ظاهری و کیفی یک محصول شرط

منصفانهای از سوی بورس خریداری شود تا این محصولات در

اساسی در انتخاب آن برای خریدار است و فراموش نکنیم که رن ،

انبارهای بورسی تجمیع شوند و صادرکننده هم باید محصول خود را

اندازه و ...زعفران از معیارهای تشخیص زعفران اصلی از تقلبی است.

صرفا از بورس تهیه کند تا بدین ترتیب بتوانیم قیمت مشخصی برای

وی با تاکید بر اینکه امکان خرید زعفران نباید از ساختاری غیر از

زعفران تعیین کنیم .این مساله در نهایت به نفع کشاورز است؛ اما در

بورس کالا مهیا باشد ،تصریح میکند :گردش زعفران در فرآیند
بورس ناقص است ،لذا نمودار فرآیند گردش این محصول باید به
گونهای طراحی شود که از ابتدای کشت زعفران ،تحویل محصول به

حال حاضر این فرآیند ناقص است و جوابگوی خواستههای
کشاورزان نیست .در این وضعیت ،بستر برای فعالیت دلالانی که
زعفران را در مقادیر  0تا  12کیلویی خریداری و به بورس کالا ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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نامه «سیدمحمد بحرینیان» خطاب به رئیسجمهوری

چرا خانه خرابکن خود شدهایم و دنیا آبادکن دیگران؟
رئیسجمهور محترم! چرا خانه خرابکن خود شدهایم و دنیا آبادکن
دیگران؟
دولت فعلی یکی از «بدشانسترین دولتهای ایران ،در طول بیش از
یک سده گذشته از زمان تشکیل دولتهای مدرن است ،چراکه
بهویژه پس از شروع تحریمها در سال  2310بسیاری از
ناکارآمدیهای شکلگرفته در حداقل یک سده گذشته را ،قدم به
قدم شفافتر کرد و هرچه شرایط بیرونی توسط بسیاری از
دولتهای سلطهگر و سپس کشورهای تبعیتکننده از آنها سختتر
شد ،اشتباهات و سوءمدیریتها بیشتر آشکار شد و نشان داد که
بسیاری از دولتهای کشورمان در این بازه طولانی چگونه
فرصتهای طلایی فراهمبوده برای پیشرفت پایدار و باکیفیت
میهنمان را بهراحتی از دست دادند.
این موضوع پذیرفتنی است که از سال  2302شرایط تحریم
سختتر شد و دولت فعلی درحقیقت وارث خطاهای گذشته شد.
اغراق نیست که اگر ریشههای بحران این دولت را ناشی از اقتصاد و
ناکارآمدی سیاستگذاریها  -در بسیاری از دورههای حداقل یک
سده گذشته -دانست .اما مگر بسیاری از تصمیمگیران اقتصادی این
دولت نیز در دورههای گذشته حضور نداشتند؟ درحالحاضر،
چالشهای اجتماعی که بخش اعظم آن ماحصل اقتصاد ناپایدار و
مشکلدار است ،در برابر دیدگانمان قرار گرفته است .بحران
اقتصادی پدیدهای نیست که یکشبه ایجاد شود ،بلکه نتیجه یا فرایند
انباشت موانع ساختاری ،سیاستگذاری و رفتار تصمیمگیران
اقتصادی طی یک مدت طولانی است که خود را نشان میدهد .بخش
زیادی از آنچه ما امروز تجربه میکنیم ،نتیجه سالها بیتوجهی به
بخش کلیدی اقتصاد ،یعنی تولید صنعتی و آن هم نوع فناورانه آن
است .اینکه تولید و ساختار آن در کشور چگونه باید تبیین و تعیین
میشد که همه از آن برداشت یکسان داشته باشند ،موضوعی نیست
که در این مقال بررسی شود .اما حداقل دو رئیسجمهور اخیر قبل از
انتخابشان ،چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی ،نکاتی را بیان

مورد انتظار به دست نیامد ،از جمله« :زمانی آمدیم کارخانههای تولید
کفش را وارد کردیم .این کار صنعت کفشدوزی ما را از بین برد.
حالا هم با این سیاست درهای باز کارخانههای ما هم در معرض
تهدید هستند ...نساجی ما چه وقت نابود شد ،زمانی که درها را
بیجهت باز کردند و اجازه دادند کالای بیارزش و ارزان خارجی،
بازار داخلی را اشباع کند ...هیچ کشوری نمیآید اینطور صنعت
خودش را در مقابل سیل بنیانکن واردات رها کند .... .این چه
افتخاری است که ما اجازه بدهیم کارخانههایمان تعطیل بشوند و
کارگرهایمان بیکار ،اسمش را هم بگذاریم آزادسازی .کدام عقل
سلیمی این را میپسندد.
براساس آمارهای رسمی کشور ،در این دوره حجم عظیمی از
واردات صورتپذیرفته که بیسابقه بوده است .جنابعالی هم قبل
از انتخابات به نکاتی در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»
اشاره کردید که امیدوارکننده بود« :صاحبنظران بر این عقیدهاند که
بین توسعه و امنیت تعامل و رابطهای متقابل وجود دارد ... .از جانب
دیگر توسعهیافتگی ،کشور را امنتر میکند و آن را در مقابله با
چالشهای امنیتی ،تواناتر میسازد .به همین دلیل کشورهای در حال
توسعه ،برای مقابله با چالشهای عدیدهای که امنیتشان را تهدید
میکند ...در قیاس با کشورهای توسعهیافته تواناییهای محدودتری
دارند...

کردند که امیدواریهای زیادی را برای نخبگان ایجاد کرد ،ولی نتایج
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سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد پاسخ داد:

اولویتهای اساسی وزیر کشاورزی دولت سیزدهم چه خواهد بود؟
خراسان رضوی سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق

چگونگی اجرایی این برنامهها بسیار مهم است .مثلا سالیان سال است

بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه «یکی از اولویتهای اساسی وزیر

که در رابطه با درصد آبی که در بخش کشاورزی مصرف میشود،

کشاورزی دولت سیزدهم باید موضوع آب و بهرهوری از آن در

بحت شده است و برنامههای متعددی مطرح شده است .ولی

بخش کشاورزی باشد» ،گفت :در حوزه آب با توجه به بحرانی شدن

چگونگی اجرا و تامین بودجه اجرای این برنامهها اهمیت دارد .اینکه

دشتهای کشور ،با ابر مشکل مواجه هستیم .در این زمینه دیگر

این بودجهها قرار است از کجا تامین شوند ،هیچ اشاهای نشده است.

فرصت خطا نداریم .در هر استان دشتها یا ممنوعه و یا ممنوعه

عیدیزاده با اشاره به بحت اهمیت چگونگی اجرای برنامهها در حوزه
کشاورزی بیان کرد :برای مثال ذکر کردهاند که زنجیره ارزش
صنایع تبدیلی را تکمیل میکنم و بحت یکپارچهسازی مدیریت
اراضی کشاورزی نیز مطرح شده است .ولی اینکه چگونه و با چه
راهکاری قرار است این اقدامات انجام شود بیان نشده است .مگر
بعد از اینکه از مجلس رای مثبت دریافت کردند ،با دعوت از کسانی
که در این زمینه صاحب نظر هستند برای تمام بندهایی که در این
برنامه ذکر کردهاند راهکار اجرایی پیدا کنند.

بحرانی است.

وی در خصوص سوابق اجرایی وزیر جهاد کشاورزی پیشنهادی

شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا در خصوص برنامههای وزیر

دولت سیزدهم اظهار کرد :سوابق ایشان بیشتر دانشگاهی بوده

جهادکشارزی پیشنهادی دولت سیزدهم و چالشهای بخش

است .در رابطه با سابقه اجرایی ،ایشان تنها رئیس کمیسیون

کشاورزی اظهار کرد :برنامههایی که ایشان منتشر کردهاند از جمله

کشاورزی مجلس هستند که آنهم دو سال است تشکیل شده ،ولی

زنجیره ارزش محصولات کشاورزی ،توانمندسازی تشکلهای

در این دوسال سوابق اجرایی خوبی داشتند و نشان دادهاند که به

کشاورزی ،توانمندسازی روستائیان ،حمایت از صنایع تبدیلی و

دنبال تحول در این حوزه هستند.

تکمیلی و بسیاری از موارد دیگر ،بسیار جامع و کامل است و تمام

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد

حوزهها را تحت پوشش قرار خواهد داد.

خاطرنشان کرد :به گمان من با توجه به این برنامه و راهکارهایی که

وی افزود :این موارد اهداف کلی است و باید دید که ایشان میتوانند

ارائه کردند ،اگر به صورت جدی به دنبال حل مشکلات باشند،

این موارد را پیگیری کنند یا نه .کشاورزی ما در حال حاضر با

میتوانند  02یا  02درصد مشکلات را در حوزه کشاورزی حل کنند.

مشکلات زیادی روبهرو است .در حال حاضر در بخش کشاورزی با

عیدی زاده در رابطه با چالشهای موجود در حوزه کشاورزی ،گفت:

مشکلاتی از جمله بحت بهرهوری پایین آب در کشاورزی و مشکلات

نمیتوان مورد مشخصی را بیان کرد .در حوزه آب با توجه به بحرانی

دیگری رو بهرو هستیم.

شدن دشتهای کشور ،با ابر مشکلی مواجه هستیم .در این زمینه

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد با بیان

دیگر فرصت خطا نداریم .در هر استان دشتها یا ممنوعه است یا

اینکه برنامههایی که دکتر ساداتینژاد مطرح کردهاند به گونهای بوده

ممنوعه بحرانی است ...

است که برای هر مشکل راهحلی را در نظر گرفتهاند ،عنوان کرد :اما
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کارشناس پایش طرح ها و برنامه های اتاق مشهد:

صعود 7پلهای ،خراسان رضوی را در جایگاه سوم محیط کسب و کار کشور قرار داد
گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار  ،2022از

اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت در طرح پایش محیط

«غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» به عنوان

کسب و کار از سوی اتاق ایران تعیین گردید .اعلام نظر و تکمیل

نامناسبترین عامل موثر

پرسشنامه طی مدت یک

بر این محیط در خراسان

ماه به صورت آمارگیری

رضوی یاد می کند.

تلفنی انجام گرفت که
مشارکت  ۰0درصدی

صعود 1پلهای و قرار

فعالان اقتصادی استان را به

گرفتن خراسان رضوی

همراه داشت.

در رتبه سوم محیط کسب
و کار در میان استانهای

کارشناس پایش طرح ها و

مختلف کشور ،اتفاقی

برنامه های اتاق مشهد

درخور تامل است اما

خاطر نشان کرد :در این

پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار  2022که از سوی اتاق

طرح همچون دورههای گذشته  11مانع اصلی در محیط کسب وکار

ایران منتشر شده  ،نشان میدهد که این خطه با کسب نمره شاخص

مورد سنجش قرار گرفت و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور،

 ، 0/33رشد خوبی را جدول استانها داشته و نسبت به مدت مشابه

شاخص ملى محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکى

سال گذشته (بهار  1/0 ،)00درصد ارتقا در این شاخص را تجربه

از موانع کسب و کار محاسبه گردید.

نموده است.

وی اشارهای به نتایج این پایش و بررسی نیز داشت و خاطر نشان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

کرد :در بهار  ،2022فعالان اقتصادی مشارکت کننده  ،همچون

خراسان رضوی؛ محمدرضا هاشمی ،کارشناس پایش طرح ها و

دورههای اخیر به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و

برنامه های اتاق مشهد با اعلام این خبر توضیح داد :طرح پایش ملی

تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات » « ،بی ثباتی سیاستها ،قوانین

محیط کسب وکار کشور – بهار  - 2022در راستای اجرای ماده 0

و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار » و « موانع در

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب  2302مجلس شورای

فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههای

اسلامی ،در خردادماه امسال انجام گرفت .هدف کلی از اجرای این

اجرایی» را نامناسبترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی

طرح ،شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات

نمودند .متقابلا سه عامل « دسترسی به آب» « ،دسترسی به حامل های

آن به صورت فصلی و سالانه است .این خطه همچنین فصل

انرژی» و « نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه

گذشته(زمستان  )00با دو پله تنزل ،در رتبه دهم در میان استانهای

خدمات و محصول » نیز به عنوان مولفه های مناسب ارزیابی و جمع

کشور قرار گرفته بود اما در دوره جاری ،رشد خوبی را در این

بندی شدند.

شاخص برای استان مان شاهد هستیم.

هاشمی ،به میزان تأثیرگذاری ویروس کرونا بر کسب و کارها از نظر

وی با بیان اینکه ،مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن

فعالان اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش اشاره کرد و توضیح

و کشاورزی ایران ،اتاق های اصناف و تعاون ایران ،جامعه هدف این

داد :استان خراسان رضوی با کسب نمره  ، 0۷10رتبه پنجم ...

طرح را تشکیل میدهند ،یادآور شد :در این دوره  101فعال
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با مشارکت دفتر مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد صورت گرفت:

سایت گردشگری مجازی گناباد رونمایی شد
سایت گردشگری مجازی گناباد با هدف ترویج ،معرفی و تسهیل

وی استفاده از ارتباطات و اعتبار اتاق برای کمک به توسعه و معرفی

فعالیتهای فرهنگی ،اقتصادی و هنری در ایام همه گیری ویروس

سامانه گردشگری مجازی گناباد را ممکن دانست و اظهار داشت :در این

کرونا ،به آدرس  www.kelidoo.irطی آیینی با حضور مسئولان

زمینه تاکنون شاهد همگرایی و همراهی خوب مسئولان شهرستان گناباد

این شهرستان و

برای اجرای طرح مذکور

جمعی از متولیان

بودهایم.

امر،

در

اتاق

حامد قربانی فرماندار

بازرگانی ،صنایع و

گناباد نیز در این آیین با

معادن و کشاورزی
خراسان

اشاره به اهمیت سامانه

رضوی

گردشگری

مورد بهرهبرداری

مجازی

گناباد و ظرفیتهای آن

قرار گرفت.

گفت :راه اندازی این

به گزارش اتاق

بستر ،کار مشترکی از

بازرگانی ،صنایع و

معاونت گردشگری و

معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «ناصر صادقی» ،سرپرست دفتر

زیارت سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد با همکاری اداره

مسئولیت های اجتماعی پارلمان بخش خصوصی استان و نماینده اتاق

فرهن

و ارشاد اسلامی ،فرمانداری و شهرداری گناباد و سازمان

بازرگانی مشهد به عنوان معین اقتصادی فرهنگی گناباد در ابتدای

مردم نهاد سرای گناباد است.

این جلسه با اشاره به همزمانی گسترش شیوع کرونا ،بروز بحران

فرماندار گناباد عنوان کرد :راه اندازی سایت گردشگری مجازی

کم آبی در برخی نقاط کشور ،ضمن آرزوی رفع مشکلات هموطنان
عزیزمان در استان های سیستان و بلوچستان و خوزستان ،عنوان
کرد :فعالیت معینهای اقتصادی در استان ،با نیت عمل به مسئولیت
اجتماعی ایشان شکل گرفت و امروز ثمرات آن را در بخشهای
مختلف شاهدیم.
وی ادامه داد :در شرایطی که همهگیری کرونا کسب و کارها را به
ویژه در بخشهای مرتبط با صنعت گردشگری به چالش کشیده
است ،ورود به فضای مجازی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصاد
دیجیتال یک ضرورت برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کارهای
مرتبط می باشد.
وی متذکر شد :گروهی از فعالان صنعت فرش و صنایع دستی شبکه
ای در فضای مجازی راه اندازی کرده اند که پیوستن آنان به سامانه

گناباد ،نتیجه یک فعالیت گروهی در حوزه فرهنگی این شهرستان
است که برگرفته از اندوخته های فرهنگی و سنتی آن می باشد.
قربانی متذکر شد :گناباد یکی از قدیمی ترین شهرستانهای خراسان
رضوی است که  10سال قدمت اداری و  1022سال تمدن منطقه ای
دارد و از این لحاظ در جایگاه بالاتری نسبت به سایر شهرستان های
خراسان رضوی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه راه اندازی سایت گردشگری مجازی گناباد می تواند
نقش بسیار زیادی در شناساندن مجموعه تاریخی این شهرستان
داشته باشد ،خاطر نشان کرد :قنات قصبه گناباد در سال  2300ثبت
جهانی شد و استفاده از فضای مجازی می تواند فرصتی برای
شناساندن این شهرستان تاریخی به علاقه مندان این حوزه باشد.

گردشگری مجازی گناباد می تواند به اثرگذاری این سامانه بیفزاید.

mccima_official

ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)

mccima

www.mccima.com

09

شهریور 0011

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

روند پرداخت تسهیلات بانکی در خراسان رضوی سختگیرانه است
لبافی افزود :این تناقض آماری باعت شده است که شورای هماهنگی
بانکهای خراسان رضوی نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال
 00را  11درصد اما بانک مرکزی آن را  ۰1درصد اعلام کند که آمار
بانک مرکزی در خصوص خراسان رضوی صحیح تر است چرا که
آمار همه بانکها را در اختیار دارد.
وی ادامه داد :سختگیری بانکهای خراسان رضوی در مقایسه با
بانکهای استانهای دیگر در پرداخت تسهیلات از جمله در اخذ وثایق
بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی موجب شده که
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی گفت :یکی از دلایل پایین بودن نسبت مصارف به
منابع بانکی استان سختگیرانه بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی
در استان نسبت به استانهای دیگر است و این در حالی که سرانه های
درآمدی خراسان رضوی نسبت به استانهای دیگر پایین تر است.
علی اکبر لبافی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
خراسان رضوی منابعی بانکی در اختیار دارد که نمی تواند آنها را در
استان مصرف کند لذا آنها در بخشها و در استانهای دیگر مصرف می
شود و به پویایی اقتصاد آن مناطق کمک می کند.
وی اضافه کرد :طی بررسی انجام گرفته از سال  2302تا پایان سال
 2300نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی روند نزولی
داشته به طوری که از عدد  00درصد در سال  02به  ۰1درصد در
سال  00رسیده است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی گفت :طبق ادعای شورای هماهنگی بانکهای
خراسان رضوی تعدادی از بانکهای بخش خصوصی و عضو این شورا
با وجود تاکید موکد مسوولان استانی ،آمار و اطلاعات خود را ارایه
نمی دهند و این موضوع باعت تناقض آمار شورای هماهنگی بانکهای
خراسان رضوی و بانک مرکزی در خصوص نسبت مصارف به منابع
بانکی استان شده است.

در عمل این منابع در بخشهایی بنشیند که از انعطاف و تلطیف
بیشتری برخوردار است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی گفت :حدود  02درصد از زمینهای کشاورزی و خانه
های روستایی در خراسان رضوی دارای سند هستند و  ۰2درصد
باقیمانده سند ندارند از این رو روستاییانی که فاقد سند برای زمین
کشاورزی یا خانه روستایی هستند نمی توانند تسهیلات دریافت کنند
لبافی افزود :این برخورد برخلاف ماده  02قانون رفع موانع تولید و
قانون بهره وری بخش کشاورزی است و این در حالی است که حتی
بانکهای تخصصی بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز متقاضیان
روستایی را راهی تامین وثایق ملکی  -شهری مانند آپارتمان می کنند
که در این مسیر غالبا روستاییان از دریافت تسهیلات منصرف می
شوند.
وی اظهار داشت :این رویکرد در مورد پذیرش وثایق از روستاییان
باعت شده است که تزریق منابع بانکی در روستاها به میزان لازم
انجام نگیرد و این منابع تبدیل به کسب و کار نشود که این مهم
کاهش سرانه های درآمدی مردم ،مهاجرت روستاییان ،حاشیه
نشینی در شهرها و تخلیه روستاها را به دنبال دارد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی گفت :رویکرد غالب بانکهای این استان در ...
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