مع
مقام ظم رهبری:

بخ
بخ
ئ
ئ
مسئلهی افزایش سرماهیگذاری ش خصوصی و کمک هب ش خصوصی که بتواند رد زمینهی مسا ل اقتصادی کشور سرماهیگذاری کند ،از جملهی مسا ل مهم و اساسی است؛
در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون ویژه «جهش و رونق

خبـرنامـه

تولید» مجلس مطرح شد:

انتقاد بخش خصوصی از انباشتگی قوانین و گرههای قانونی کهنه

ااتق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
شماره چهار  /آبان 22/ 1400صفحه
صفحه
روابط عمومی و نشر
تهیه شده در واحد
رئیس اتاق ایران  :هر خطای راهبردی در بخش اقتصاد ،رشد نقدینگی و
تورم سرسامآور را به دنبال دارد
رئ ی س ات اب ب ازر انی،
هم اندیشی با

روسای تشکلها و فدالان اقتصادی خراسان رضوی ،در نشس

اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی ،به بیان ...
 ............................................................................................................صفحه 3

ص ن ای ع ،م د ادن و
کش اورزی ایران ف
متاس فانه دید اههایی که

رو تیتر
شهردار مشهد در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان

حمای از تولید بر زبان و

شهرییتاکید
رویکرد جدید مدیریترضو
کرد:توجه ویژه به اقتصاد و
مشهد،

کل اب بدض ی مس اول ان
جاری میش ود ،با واقدی

حمایت از سرمایهگذاری است
ش هردار مش هد ف
س رم ای ه

نداشته و شرایط ،الزامات و اقتضائات را مدنظر قرار نمیدهند
خوانیینداش ته
همخوان
موجود هم

در راس تای حمای از

و همین امر نیز باعث شده تا سهم ما از اقتصاد جهانی در قیاس با  40سال قبل

راریه ای م وج ود و آت ی؛

به نصف تقلیل یابد و جایگاه ایران ،به انتهای زنجیره ارزش آسیا تنزل پیدا کند.

تس هیلس ازی ،اص لا ری و ش فا س ازی در
اولوی

مدیری

در ب اخ خ ودک ف ای ی و

 .........................................................................................................صفحه 7

شهری خواهد بود.

به زارش روابط عمومی اتاب بازر انی ،صنایع،

صفحه

مدادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «عبدالله
ارجائی» در فتگو با خبرنگار ما عنوان کرد

2

تلاش شهرداری و شورای ششم….

 ......................................................صفحه 9

آنچه در این شماره می خوانید ...
غلامحسین شافعی ،رئیس پارلمان بخش خصوصی:

دولتمردان ،اعتقاد محکم و عمیقی به بخش خصوصی ندارند

در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد:

مشکل معارضین دو شهرک صنعتی در خراسان رضوی به کجا رسید؟
 ............................................................................................................صفحه 4

6
8
13

در بیس

و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای ف و وی دول

خراسان رضوی و در ادامه نشس

و بخش خصوصی

هفته رشته ،چندوچون اجرای مصوبات 25

جلسه دبیرخانه و  4جلسه شورای ف و وی استان بررسی شد.

 ............................................................................................................صفحه 4

صفحات خبری و اطلاع رسانی اتاق خراسان رضوی در شبکه های اجتماعی

»»»

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی خبر داد:

ساماندهی نظام تامین مالی کشور در دستور کارِ خانه ملت
بررسی مسائل حوزه تجارت خراسان رضوی ،در نشست مشترک سه کمیسیون تخصصی
اتاق بازرگانی مشهد:

گلایه از بیتوجهی به ظرفیت و نظرات بخش خصوصی در بسط
و توسعه روابط خارجی با همسایگان
در دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی بررسی شد:

100مصوبه ،ماحصل تعامل دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی
فعالان حوزه دام ،طیور و آبزیان استان خراسان رضوی در نشستی مشترک:

19

از چالش تخصیص نهادههای بیکیفیت تا بحران تامین مالی
واحدهای تولیدی
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غلامحسین شافعی ،رئیس پارلمان بخش خصوصی:

دولتمردان ،اعتقاد محکم و عمیقی به بخش خصوصی ندارند
بخش خصوصی با تغییر کابینه ،روزهایی با چاشنی امید را سپری
می کند و در ماههای ابتدایی عمر دولت سیزدهم به انحاء مختلف،
آمادگی خود را برای تبادل نظر و هم اندیشی با تیم اقتصادی اعلام
کرده است.
واقعیت این است که فعّالان اقتصادی در چند سال اخیر و به ویژه
از سال  ۷۹به این سو از ناحیه به هم ریختگی ارزی و اقتصادی
کشور آسیب های جدّی دیده به گونه ای که خروج گروهی از
صادرکنندگان هویت دار و خوشنام از چرخه اقتصاد و جولان

وزراء هنوز به طور کامل در جایگاه خود مستقر نشده اند و نمی

غیرحرفه ای هایی که اندک بهایی برای منافع م ّلی و اقتصاد وطنی

شود قضاوت کرد که آیا رفتار متفاوتی با بخش خصوصی خواهند

قائل نیستند ،را باید یادگاری منحوس و حاصل سیاست گذاری

داشت یا نه! واقعیت این است که صرف نظر از اعضای کابینه،

غلط ارزی دولت پیشین دانست.

انتخاب و انتصاب معاونین وزراء و مدیران کل برای بخش

با تغییر کابینه و چینش تیم جدید اقتصادی در بدنه دولت ،فضا را

خصوصی حائز اهمیت بیشتری است چون آنها در سیاست گذاری

برای به بحث گذاشتن بیم ها و امیدهای بخش خصوصی نسبت

ها به ما نزدیکترند و سر و کار بخش خصوصی با این مدیران

به چهار سال آینده و مهم ترین انتظارات این بخش اثرگذار از

بسیار زیاد است و توصیه و تاکید کرده ایم که انتخاب درست این

دولت مستقر مناسب دیدیم و با غلامحسین شافعی رئیس اتاق

مدیران بسیار مهّم است .البته این مدیران هنوز در حال نقل و

بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق خراسان

انتقال هستند لذا از این نظر هم نمی توانیم قضاوت کنیم که رفتار

رضوی به گفتگو نشستیم.

دولت سیزدهم با بخش خصوصی متفاوت است یا نه! اما آن چه

سوال :آیت الله رئیسی قبل از انتخابات به اتاق ایران آمدند و از
تعامل با بخش خصوصی و ضرورت این تعامل گفتند .شما به عنوان
رئیس پارلمان بخش خصوصی آن زمان گفتید در برنامه ها و وعده
های ایشان و دیگر نامزدها حرف تازه ای نبوده اما امروز و به طور
مشخّص می خواهیم بدانیم در رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت
مستقر تا چه حد روح ّیه تعامل با بخش خصوصی را می بینید؟
آیت الله رئیسی کار متفاوتی در ارتباط با اتاق انجام داد آن هم
اینکه شروع فعّالیتهای انتخاباتی اش از خانه فعّالان اقتصادی ( اتاق
ایران ) بود .این کار توقّعات زیادی در بخش خصوصی ایجاد کرد
و در عین حال پیامهای زیادی داشت از جمله اینکه ایشان از همین
دی گرفته است.
ابتدا اهم ّیت قرابت با بخش خصوصی را بسیار ج ّ
در عین حال فعلا نمی شود در مورد دولت ،قضاوتی کرد چون

مسلّم است اینکه دولت بدون حضور پررنگ بخش خصوصی قادر
به حل مشکلات اقتصادی کشور نبوده ،نیست و نخواهد بود و این
جولان اقتصاد در دست مردم و بخش خصوصی است که می تواند
در حل مشکلات اثرگذار باشد .آقای رئیسی قول دادند هر  ۶ماه
یک بار برای گفتگو با فعّالان اقتصادی به اتاق بیاید که امیدواریم
این وعده محقّق شود تا امیدهای تازه ای که با آمدن دولت جدید
شکل گرفته بیشتر شود و بتوانیم کار متفاوتی در اقتصاد کشور
انجام دهیم.

سوال :بسیاری از پیشکسوتان بخش خصوصی و کارشناسان معتقدند
رئیس جمهور باید تیمی از مشاوران اقتصادی از میان فعّالان اقتصادی
داشته باشد تا متناسب با رخدادهای روز اقتصاد و تجارت به او و
دولتش مشورت بدهند به ویژه آنکه برخی فراز و ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید» مجلس مطرح شد:

انتقاد بخش خصوصی از انباشتگی قوانین و گرههای قانونی کهنه

روسای تشکلها و فعالان اقتصادی خراسان رضوی ،در نشست هم

مسیر بانکها انجام میشود و بازار سرمایه با توجه به چالشهایی که

اندیشی با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس

با آن روبهروست در این حوزه از ظرفیت کافی برخوردار نیست .با

شورای اسلامی ،به بیان دغدغه های خود در حوزه قانون گذاری،

این اوصاف ،تسهیلاتی که با نرخ 81درصد ارائه میشود کفاف بحث

موانع پیش روی فعالیتهای اقتصادی و مطالبات موجود از نهاد

های توسعهای و تامین ماشین آلات جدید را نمی کند و دارای توجیه

قانونگذار پرداختند.

نیست .بهترین و شاخصترین واحدهای تولیدی ما (منهای بخش

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

پتروشیمی) ،خوشبینانه  3تا 5درصد سود حاصل از تولید دارند و این

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

میزان ،جوابگوی سود 81درصدی تسهیلات نخواهد بود.

بازرگانی مشهد در این نشست که به میزبانی پارلمان بخش

محمودی با اشاره به گرانی و تورمی که خاطر آحاد جامعه را متکدر

خصوصی استان برگزار شد ،درباره مشکلات کنونی بخش تولید و

ساخته ،بیان کرد :تقصر گرانیها را نباید پای بخش تولید نوشت

عدم حمایت از تولیدکنندگان ابراز کرد :امروز شاهدیم که

بلکه باید عوامل آن را ریشهیابی کرد .همین رشد در قیمت مواد

مسئولان کشور به دنبال آن هستند که واحدهای تعطیل شده را به

اولیه تولیدی نیز رخ داده و بهای تمام شده کالا ،افزون شده است.

چرخه تولید بازگردند؛ اما آیا بهتر نیست که از تعطیل شدن

بخشی از این گرانیها متاثر از تصمیمات در بخشهای دولتی است.

واحدهای فعال کنونی جلوگیری شود؟ حفظ سرمایه یک ضرورت

در یک نمونه ،از ابتدای مهرماه تاکنون ،قیمت مواد اولیه و

است و اقدامات مسئولان به ویژه در نهادهای مرتبط با بخش تولید،

فرآوردههای پتروشیمی حدود  33تا 03درصد رشد داشته این به

باید بر تلاشهایی متمرکز باشد که حراست از ظرفیتهای موجود

معنای کمبود نقدینگی  53تا ۶3درصدی برای واحدهای تولیدی

را اولویت قرار میدهند و از اقدامات جزیرهای که صرفا منافع

جهت تامین مواد اولیه (فرآوردههای پتروشیمی مصرفی در خطوط

بخشهای خاصی را تامین می کند ،پرهیز شود.

تولیدی) است .انحصاری که پتروشیمیها را در موضع برتر قرار

وی با بیان اینکه برای رشد نرخ اشتغال نیازمند سرمایهگذاریهای

داده ،باعث میشود تا تولیدکننده ناگزیر شود برای تداوم فعالیت

جدید هستیم ،متذکر شد :تامین مالی عمده واحدهای تولیدی از

در خط تولیدش ،هر بهایی را بپردازد.
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد:

مشکل معارضین دو شهرک صنعتی در خراسان رضوی به کجا رسید؟
در بیست و هفتمین جلسه دبیرخانه
شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی و در ادامه
نشست هفته گذشته ،چندوچون اجرای
مصوبات  55جلسه دبیرخانه و  0جلسه
شورای گفتوگوی استان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی ،علی اکبر لبافی ،رئیس این
دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد:
در جلسه گذشته دبیرخانه ،بخشی از مصوبات شورا را بررسی
نمودیم تا میزان اجرای آنها را بدانیم و درباره اینکه در چه مرحله ای
هستند و کدام مصوبات بدون اجرا و پیگیری مانده ،مطلع شویم.
لبافی با بیان اینکه حدود ۹3درصد مصوبات شورا تقریبا اجرایی
شده است ،افزود :تعدادی از آن ها به رغم امکان استفاده از
ظرفیتهای استانی برای اجرا ،هنوز عملیاتی نگردیده است.
وی با اشاره به ضعف زیرساختهای خدماتی و کمبود زمین در
شهرکهای صنعتی برای سرمایهگذاری های جدید به عنوان یکی
از مشکلات اساسی استان اظهار کرد :این مسئله در دبیرخانه شورا
به عنوان یکی از موانع توسعه استان مطرح گردید .در این زمینه
راهکارهایی نیز مطرح شد و باید اقدامات انجام شده در این زمینه
را بررسی نماییم.

لبافی خاطر نشان کرد :طبق مصوبه شورای گفتگوی استان ،با
عنایت به اینکه شهرک صنعتی شماره  5برای واگذاری زمین ،با
دو مشکل معارضین و مالیات مواجه است .در وهله نخست مقرر
بود مشکل معارضین با ورود دستگاه قضایی حل شود تا امکان
انتقال آب و برق به این شهرک برقرار گردد.
ضرورت حمایت نیروی انتظامی برای رفع تصرف اراضی شهرک
صنعتی چناران
سیدمحمود شالفروشان ،کارشناس شرکت شهرکهای صنعتی
استان نیز در این خصوص بیان کرد :موضوع اراضی تصرف شده
شهرک صنعتی چناران را پیگیری نمودیم و از طریق قوه قضائیه
پیش رفتیم .برای اقدام بر روی اراضی که در تملک شرکت
شهرکهای صنعتی است ،نیازمند حمایت نیروی انتظامی هستیم؛
زیرا پرسنل ما به خاطر نبود امنیت ،نمیتوانند در آنجا فعالیتهای

رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

مربوط به میخکوبی و تعیین قطعات زمین را انجام دهند .در این

استان متذکر شد :موضوعات مربوط به اراضی شهرک صنعتی

زمینه تقاضای کمک از نیروی انتظامی با مصوبه شورای تامین

چناران و شهرک صنعتی شماره  5مشهد نیز از دیگر مسائلی بود

شهرستان را داشتیم؛ اما دستگاه قضایی در این زمینه دستوری

که در دبیرخانه مطرح شده و هنوز اطلاعی مبنی بر مرتفع شدن

نداده است.

مشکل تصرف بخشی از زمین شهرک صنعتی چناران به دست ما
نرسیده است .این در حالی است که مصوبه این موضوع در زمان
استاندار وقت به تصویب رسید.

وی افزود :فرمانداری چناران هم تاکنون اقدامی برای طرح این
موضوع در شورای تامین نکرده است .ما در شهر چناران حدود
 333متقاضی سرمایه گذاری داریم و اولویت را برای شرکتهای...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران:

صنایع مونتاژ بیش از «ارزآوری» به عارضه «ارزبری» دچار هستند
وی تاکید کرد :صاحبان صنایع،
تولیدکنندگان و بخش خصوصی
واقعی کشور هستند که در متن
و بطن مشکلات اقتصادی قرار
دارند و بیش از همه خلاء ها را
می شناسند ،این مسئله اهمیت
ظرفیت

مشورتی

بخش

خصوصی را به ما یادآوری می
کند .اگر قرار است گرهی در
اقتصاد گشوده شود ،باید به نفع
بخش مولد کشور باشد ،توامان،
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران گفت:
صنایع مونتاژ بیش از آن که برای اقتصاد کشور ارز آور باشند ،به
عارضه ارزبری دچار بوده و متاسفانه شاهدیم که عمدتا همین

نیازمند حمایت های کارشناسی
شده هستیم تا همه ارکان زنجیره تولید تا مصرف ،از برکات توجه
به این بخش منتفع شوند.
صنایع در بخش های تامین مالی و تامین تجهیزات با چالش های

صنایع نیز تقویت میشوند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

عدیده ای مواجهند

کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که به همراه

در ادامه،عباس محمدزاده ،مدیرعامل و عضو هیات رئیسه شرکت

جمعی از اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای

الکترو استیل صنعتی توس که میزبانی این بازدید را بر عهده

اسلامی به بازدید شماری از واحدهای صنعتی این استان رفته بود،

داشت ،در سخنانی عنوان کرد :متاسفانه صاحبان صنایع در بخش

در حاشیه این برنامه گفت :یکی از بخشهای دارای ظرفیت

های مختلف مانند تامین مالی ،تامین تجهیزات و مواد اولیه،

تولیدی در کشور ،صنعت لوازم خانگی است که از قضا با مشکلات

مباحث مالیاتی ،زیرساخت ها و  ...با مشکلات عدیده ای مواجه

متعددی دست به گریبان می باشد .گاهی تشکل های بخش

هستند که شماری از آنها سبقه طولانی داشته و به رغم تکرار

خصوصی مرتبط با هر حوزه ،در عرصه مطالبه گری دچار

مکرر ،همچنان رفع نشده اند.

تضادهایی می شوند که می تواند تبعاتی را برای این حوزه ایجاد

وی ادامه داد :به طور مثال نبود تسهیلات ویژه برای تولید ،بی

نماید .تلاش هستیم براساس ماده  5قانون بهبود مستمر محیط

ثباتی نرخ ارز و کمبود منابع ارزی ،مشکلات ناشی از سهمیه بندی

کسب و کار ،این مسئله را لااقل در حوزه لوازم خانگی مرتفع

و عرضه مواد اولیه در بورس ،بروکراسی حاکم بر اخذ تاییدیه

سازیم و همگرایی لازم را در بحث مطالبه گری و بیان دیدگاه های

واردات از سازمان صمت ،چالش ناشی از تامین و حواله ارز کالای

کارشناسی مرتبط با این صنعت ،رقم بزنیم.

وارداتی به تامین کننده خارجی ،اعمال سلیقه ای قانون از سوی
سازمان امور مالیاتی به خصوص در زمینه اعمال معافیت های...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی خبر داد:

ساماندهی نظام تامین مالی کشور در دستور کارِ خانه ملت
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی
گفت :بررسیها نشان میدهد اگر ایران از میان 8۷3کشور در
شاخص سهولت انجام کسب وکار (بانک جهانی) ،رتبه  85۹را
کسب کرده ،پارهای از عوامل در آن دخیل بودهاند که از جمله
آن دشواری شروع کسب و کار و مسئله تامین مالی برای این
بخش است .به همین استناد ،تلاش دارد تا موضوع ساماندهی و
بازآفرینی نظام تامین مالی کشور را به ثمر برساند و در این رابطه
پیش نویس طرحی را تهیه نموده و برخی احکام آن هم سال
گذشته در قانون بودجه آورده شده که باید آنها را دائمی نماییم.

تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر
متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن خراسان

درگاه ملی مجوزهای کشور ،بتواند در حداقل زمان ممکن ،مجوز

رضوی ،شمس الدین حسینی امروز در نشست هم اندیشی رئیس

مورد نظر خود را دریافت کند .بنای ما در تصویب این ماده قانونی

و اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای

و سایر پیگیریهای کمیسیون جهش تولید ،این بود که نگاه

اسلامی با روسای تشکلها و فعالان بخش خصوصی خراسان

قیممآبانه نسبت به مسائل بخش خصوصی در نظام دیوانسالاری

رضوی در اتاق مشهد ،اظهار کرد :از بدو امر که کمیسیون ویژه

کشور از بین برود و هر کدام از حوزههایی که با این بخش در

جهش تولید شکل گرفت ،بنا بر این بود که در کنار وظایف تقنینی

ارتباط هستند ،در بحث صدور مجوزها ،خود را ملزم به

و نظارتی که در زمره وظایف ذاتی آن است ،موضوع تسهیل تولید

تسهیلگری و همکاری حداکثری بدانند.

را نیز دنبال کنیم .به همین استناد تاکنون تلاش ما این بود که به
موضوعات عام و فراگیر این حوزه بیشتر توجه شود .در همین
راستا سال گذشته قانون اصلاح مواد  8و  ۹قانون اجرای سیاست
های کلی اصل ( 00مرتبط با بحث مجوزهای کسب و کار) تصویب
شد و دیروز نیز طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و
کار به تایید مجلس رسید.

وی بر تغییر رویکرد از تاییدمحوری به ثبت محوری در روند
صدور مجوزها با هدف کاهش بروکراسی موجود و بهبود رویه ها
تاکید نمود و متذکر شد :توامان قرار گرفتن مجوزها بر بسترهای
الکترونیکی کمک می کند که شفافیت بیشتری رقم بخورد و
تسهیلگری صورت پذیرد .قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای
کسب و کار نیز با همین هدف دنبال و تصویب شده است .فعلا

وی از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا در امر اطلاعرسانی

این بخث از خوان مجلس عبور کرده و امیدواریم شورای نگهبان

ظرفیتهای قانونی که بر امر حمایت از تولید تمرکز دارند ،همت

نیز برای آن مهر تایید بگذارد.

بگمارد و تا از بروز خسارت برای فعالان اقتصادی که بعضا نسبت
به حقوق خود اطلاعی ندارند ،جلوگیری شود.
این نماینده مجلس به ظرفیتهای ماده  ۹قانون اجرای سیاست
های کلی اصل  ،00اشاره و بیان کرد :در نص این ماده قانونی
تاکید شده ،به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران ،مراجع
صدور مجوزهای کسب و کار موظفند تا شرایط و فرآیند صدور یا

آرزوی ما این است که در اقتصاد ایران خبری از تحریم نباشد
حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تعامل مجلس و
دولت به منظور گرهگشایی از مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد
و گفت :ما نه بنای تقابل با دولت داریم و نه قصدی بر تداخل
کاری ،بلکه به دنبال آن هستیم که در کنار تعامل با دولت...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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رئیس اتاق ایران:

هر خطای راهبردی در بخش اقتصاد ،رشد نقدینگی و تورم سرسامآور
را به دنبال دارد
افزایش حجم نقدینگی می شود و تورمی سرسام آور را برای
آینده در پی خواهد داشت.
وی متذکر شد :در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت ،به اقدامات
اورژانسی متوسل شدیم ،در حالی که اقتصاد کشور ،تصمیمات
سخت و اصلاحات ریشهای نیاز داشت .امروز اقتصاد کشور نه از
منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی ،حرف اول را
در کشور نمیزند و اولویت نخست هم نیست .همه این مسائل
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گفت:
متاسفانه دیدگاههایی که در باب خودکفایی و حمایت از تولید بر

باعث میشود تا کشور به سراشیبی بحران فرو افتد و رتبه آن در
شاخصهای جهانی ،مکرر تنزل یابد.

زبان و کلام بعضی مسئولان جاری میشود ،با واقعیت موجود

سوالاتی دشوار برای تصمیماتی که به بهانه حمایت از تولید ،اخذ می شوند

همخوانی نداشته و شرایط ،الزامات و اقتضائات را مدنظر قرار

شافعی با انتقاد از نبود نگاهی همه جانبه به ظرفیتهای موجود در

نمیدهند و همین امر نیز باعث شده تا سهم ما از اقتصاد جهانی

بخش اقتصاد ملی ،تصریح کرد :قدرت و جایگاه تصمیمگیری

در قیاس با  03سال قبل به نصف تقلیل یابد و جایگاه ایران ،به

مدیران عالی کشور به ستادهای مختلف واگذار و منتقل شده که

انتهای زنجیره ارزش آسیا تنزل پیدا کند.

ماحصل آن طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری است و در غایت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

کار نیز کسی پاسخگوی مشکلات ناشی از این بروکراسی و

کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در نشستی

تصمیمات اخذ شده (در این ساختارها) نیست.

مشترک با اعضای کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید» مجلس

رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و نیازهای این بخش

شورای اسلامی که به میزبانی پارلمان بخش خصوصی خراسان

نقبی زد و گفت :در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز

رضوی برگزار شد ،با اشاره به فعالیت دولتها در ادوار مختلف

هستند اما آیا آنچه که تحت همین عنوان پیگیری میشود،

پس از انقلاب اسلامی ،اظهار کرد :اگر نگاهی تاریخی به عملکرد

کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت

دولتها ،با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی

منابع مواجه است ،باید مشخص شود که آیا حمایت مادامالعمر از

بیاندازیم ،در مییابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب

بعضی بخشهای تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد میکند یا نه و

آنها ،نه تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی

اینکه اساسا کدام بخشها باید در اولویت حمایتها قرار بگیرند؟

نکرده بلکه چالشهایش را افزون نموده است.

امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر

وی ادامه داد :در این میان ،دولت سیزدهم ،میراثدار بزرگترین

دلیل تعطیل شدهاند؛ ولی آیا فعال شدن آن کارخانهای که

بحرانها بوده و باید از تحریم و چالشهای ارزی تا شیوع بیماری

محصولش به زودی حتی در بازار داخلی هم مصرفکننده ندارد،

کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چارهجویی کند.

با منابعی که ارزشمند و توامان محدود هستند ،منطقیخواهد بود؟

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید کرد :در وضعیت

آیا میشود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد

کنونی و در تنگنای مشکلات ،هرگونه خطای راهبردی موجب

تولیدی ،برای راهاندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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بررسی مسائل حوزه تجارت خراسان رضوی ،در نشست مشترک سه کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی مشهد:

گلایه از بیتوجهی به ظرفیت و نظرات بخش خصوصی در بسط و توسعه
روابط خارجی با همسایگان
دارینم کننه چننرا بننخش
خصنننوصنننی در پروتکل
هنایش حضنننور رسنننمی
ننندارد؟ سنننمنبننل بخش
خصننننوصنننی هننم اتنناق
بنازرگننانی ایران اسنننت.
وزارت خنارجنه بناید در
سنفر به دیگر کشورها از
اتناق ایران دعوت کند و
در پننروتننکننل هننا و
دستورالعمل ها به جایگاه
نشست مشترک کمیسیونهای «تجارت»« ،حمل و نقل و ترانزیت» و
«گردشگری» اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ به منظور بررسی پارهای
از مسائل حوزه تجارت خارجی و روابط اقتصادی با همسایگان ایران،
در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.

بخش خصوصی توجه نماید.
وی تاکید کرد :انتظار ما از دولت ایران این است که به تعهداتش
در مقابل بازرگانان و فعالان اقتصادی توجه نماید .جمعی از
بازرگانان ما در کشور ترکمنستان گرفتار چالشهای ناشی از تهاتر

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

کالا شده اند و حالا کسی نیست پاسخگوی آنها باشد .براساس

خراسان رضوی؛ محمدحسین روشنک ،رئیس کمیسیون تجارت

برنامهای که در بحث تهاتر با کشورهای همسایه وجود داشت.

اتاق مشهد در ابتدای این نشست ،به بحث عضویت ایران در پیمان
شانگهای و نیز تعامل تجاری با کشورهای اوراسیا اشاره کرد و
گفت :پیمان شانگهای برکات زیادی برای تعاملات اقتصادی

بازرگانان ایرانی کالا را ارسال نموده اما ما به ازای آن را دریافت
نکردهاند .دولت باید پیگیر خسارتهای فعالان این بخش باشد.
بی توجهی به کارآفرینان در رسانه ملی

کشورمان خواهد داشت اما پارهای مسائل نیز در این بحث باید
مورد توجه قرار بگیرند تا از پیوستن به این جنس پیمانها متضرر

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش

نشویم و بتوانیم حداکثر انتفاع را کسب نماییم.

به نادیده گرفتن کارآفرینان در رسانه ملی اشاره و ابراز کرد :صدا

وی با اشاره به سفر اخیر ریاست جمهوری ایران به کشور

و سیما در تولیدات خود ،افرادی که صاحب صنعت و تولید و

تاجیکستان اظهار کرد :این سفر باب تعاملات تازهای را در روابط

کارخانه هستند را در سیمای اشخاصی سودجو جلوه میدهد .این

دو کشور گشود و در حال حاضر فعالان اقتصادی از اثرات مثبت

موضوع با سیاستهای کشور در حمایت و ترویج امر تولید و

این سفر بر نوع روابط و مواجهات سخن میگویند.

کارآفرینی در تضاد است .تولیدات هنری باید با رویکرد

روشننک با اشاره به اهمیت نظرخواهی از بخش خصوصی و حضور
نمناینده ای از این بخش در سنننفرهای دولت و مقامات اسنننتانی به

ارزشدهی به کارآفرینان تولید شوند؛ نه آنکه آنها را مدام در
موضع منفی قرار دهند.

دیگر کشنورها ،ابراز کرد :ما مدتهاست از وزارت خارجه گلایه
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شهردار مشهد در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:

رویکرد جدید مدیریتشهری مشهد ،توجه ویژه به اقتصاد و حمایت از
سرمایهگذاری است

شهردار مشهد گفت :رویکرد دوره جدید مدیریت شهری و

شهر ،ضروری تلقی میکنیم .به واقع ،به جز این راهکار دیگری

شورای ششم شهر مشهد بر توجه ویژه به بخش اقتصاد و حمایت

وجود ندارد زیرا نمی توان با دلخوش کردن به بودجه های دولتی

از سرمایهگذاری تمرکز دارد و تلاش داریم در راستای ادای سهم

و درآمدهای ناپایدار شهری که استفاده از آنها ،ضررش بیشتر از

خود در این حوزه ،مشهد را به بهشت سرمایهگذاران تبدیل نماییم

سود آن میباشد ،به یک اشتباه استراتژیک خسارتبار به ویژه

و یک مولفه مهم در جهت تحقق این هدف را جلب حمایت و

برای آیندگان ،مرتکب شد.

همراهی پارلمان بخش خصوصی این شهر میدانیم.

وی بیان کرد :هنر مدیریت شهری جلب اعتماد بخش خصوصی و

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

ورود فعالان این عرصه به پروژه های انتفاعی شهری است ،لذا از

خراسان رضوی؛ «عبدالله ارجائی» که به دیدار رئیس و اعضای هیات

اعضای اتاق بازرگانی مشهد و فعالان بخش خصوصی دعوت

نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد ،در محل پارلمان بخش خصوصی این

میشود تا به پروژه های انتفاعی شهر در عرصه های مختلف ورود

شهر آمده بود ،در سخنانی متذکر شد :شورای ششم مشهد معتقد

داشته باشند و طبیعتا همراهی مدیریت شهری را نیز در این بخش،

است که این شهر را نمیتوان با منابع اقتصاد کنونی مدیریت کرد و

در کنار خود خواهند داشت.

اولویت اصلی در چهار سال آینده باید همگامی با بخش خصوصی

شهردار مشهد عنوان کرد :پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی

متعهد برای ساختن شهری در تراز شهر ایرانی – اسلامی باشد.

می تواند یک ظرفیت مغتنم در بحث مشاوره اقتصادی و

وی با تاکید بر تغییر نگاه مدیریت شهری نسبت به فعالان بخش

سرمایهگذاری برای شهرداری باشد .هیچ تشکلی به قواره اتاق

خصوصی اظهار داشت :خود را موظف به همکاری با فعالان اقتصادی

بازرگانی در گرد هم آوردن دلسوزان اقتصاد کشور ،موفق نبوده و

و سرمایهگذاران میدانیم و نقشآفرینی آنان را برای توسعه پایدار

از این حیث ،جایگاهی ارزشمند دارد.
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران:

تعالی اقتصاد کشور ،بدون بهرهمندی از ظرفیتهای بخشخصوصی
ممکن نخواهد بود

شافعی به آمار رسمی دیگری نیز اشاره کرد و افزود :گزارش مرکز
پژوهشهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران نیز بر
تنزل مصرف کالری در ایران صحه میگذارد؛ چنانکه از سال
 83۷۶به بعد ،بیش از  53درصد مردم کمتر از حد لازم (5833
در روز) کالری مصرف کردهاند.
وی گوشه چشمی به اثرات فقر اقتصادی بر تحولات جمعیتی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گفت :تعالی
اقتصاد کشور ،منهای بهرهمندی از ظرفیتهای بخش خصوصی
میسر و ممکن نخواهد بود .امروز عرصه اقتصاد ایران بیش از هر
زمان دیگر نیازمند اصلاحات در بخش «قاعدهگذاری» است و
چنانچه غفلتها نسبت به این حوزه تداوم یابد ،در آتیه شاهد بروز
آسیبهای جدیتر و از جمله آن ،تشدید تورم خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی؛«غلامحسین شافعی» در سی و سومین جلسه هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد که با حضور شهردار ،معاون

شهرها و افزایش مهاجرت داشت و بیان کرد :سیاستهای غلط
اقتصادی ،تاثیرات خود را با سیل مهاجرت از روستاها و مناطق
محروم به کلانشهرها نشان داده است .تبعات این بحث ،پدیده
حاشیه نشینی برای کلانشهرهایی نظیر مشهد بوده که در پی آن،
هزینه خدمات شهر را افزون و دشواریهای مدیریتی را نیز
دوچندان میسازد .این شهر همین حالا یکی از بزرگترین بافتهای
حاشیهای کشور را داراست.
پارلمان بخش خصوصی مشهد ،آماده ارائه نظرات کارشناسی
اقتصادی به مدیریت شهری است

اقتصادی وی و سخنگوی شورای شهر مشهد برگزار شد ،عنوان

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد :اگر امروز بعضی

کرد :دولت سیزدهم اقدامات عملیاتی خود را در بخشهای مختلف

آسیبها و معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد ،تکدیگری و ،...سیمای

کلید زده اما در عرصه اقتصاد همچنان برای رویههای داخلی و یا

شهرهای ما را مخدوش کرده ،باید یکی از مولفههای موثر بر آن را

در عرصه سیاستگذاریهای خارجی ،اقدامات شاخص و یا روند

در بحث اقتصاد جستجو کرد .در حالی که اگر چرخ تولید بچرخد،

متفاوتی را شاهد نیستیم .نمی توان به روال گذشته سیستم اقتصاد

بساط اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم باشد و معیشت مردم تامین

کشور را اداره کرد و نسبت به چالشهای عمده این حوزه منفعل

گردد ،این آسیبها نیز از پی آن نقش میبازند .پس اگر

ماند ،هر اصلاحی نیز نیازمند بازنگری عمده در سیستم قاعده

سرمایهگذاری و یا برنامه ریزی موثری برای مقابله با معضلات

گذاری اقتصاد کشور است.

اجتماعی انجام میگیرد ،باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و تولید،

وی نقبی به رشد آمارهای تورمی در کشور زد و انفعال نسبت به

منجر شود.

ضرورت اصلاحات اقتصادی را عامل تشدید این شاخص برشمرد و

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود از آمادگی همراهی و

توضیح داد:آمارهای بین المللی نشان میدهد که نام ایران در لیست

همکاری با شهرداری و شورای ششم برای بهبود ظرفیت های شهر

 83کشور با بالاترین سرعت رشد تورم قرار دارد .در صدر این جدول

مشهد سخن گفت و تاکید کرد :فعالان اقتصادی و اعضای پارلمان

نامهایی همچون ونزوئلا ،سودان و زیمبابوه را مشاهده میکنیم و ایران

خش خصوصی هر کدام در حوزه فعالیت خود ،صاحبنظر و

نیز همراه این کشورها در میان ده مورد اول قرار میگیرد.

صاحباثر هستند و به اتکای این ظرفیت نخبگانی؛ ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کرد

لزوم توجه به توسعه انرژیهای تجدید پذیر در خراسان رضوی
استفاده از ظرفیتهای موجود در استان ،در نیمه اول سال با کمبود
برق ،گاز ،آب و ...با مشکلات جدی مواجه شدیم .اما در سه ماه
اخیر نشستهایی در مورد برق و گاز داشتهایم .حدود  85درصد
از برق مصرفی کشور که از طریق توربینهای آبی تامین میشد،
اکنون قادر به تامین نیست و نمیتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
لبافی با بیان مشکلات به وجود آمده در اثر کمبود گاز بیان کرد:
مسئولین صنعت برق منطقه اعلام کردهاند که با توجه به اینکه
خراسان رضوی رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی گفت :در قانون برنامه ششم توسعه
تاکیده شده است که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیر
دولتی حداقل  55درصد از نیازشان را از طریق انرژیهای

نیروگاههای تولید برق گازی است و گاز مورد نیاز به موقع تامین
نمیشود ،ناچارند از سوخت مایع استفاده کنند و سوخت مایع موجب
اختلال در عمکرد نیروگاهها شده و در پی این اتفاق ،عملاً برخی
نیروگاهها با مشکل تامین سوخت و تعمیرات زودرس مواجه میشوند.

تجدیدپذیر تامین کنند که متاسفانه این دستگاهها به تکلیف خود

وی ادامه داد :پیشبینی میشود که در نیمه دوم سال کمتر شاهد

عمل نکردند و یکی از مسائل مهم در دست بررسی ،اجرایی شدن

کمبود برق و چنین مشکلاتی باشیم .در عین حال به شرکتهای

این تکالیف قانونی در سطح استان است .اگر این تکالیف اجرا

مربوطه نیز اعلام شده است که سوخت جایگزین داشته باشند .در

شوند ،بخشی از نیاز حوزه انرژی تجدیدپذیر تامین میشود و

خصوص سوخت جایگزین نیز مشکلاتی از قبیل دو مشعل بودن

بخش دیگر نیز آزادسازی میشود که منجر به تولید خواهد شد.

برخی از کارخانهها و یا جرائم زیستمحیطی استفاده از بعضی از

علی اکبر لبافی در گفتوگو با ایسنا در خصوص تامین برق صنایع

گازها وجود دارد.

در  ۶ماهه دوم سال جاری اظهار کرد :موضوع برق ،گاز ،جاده و به

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان

طور کلی زیرساختها در حوزه کار دولتها قرار دارند .دولتها

رضوی با بیان ادامهدار بودن مشکلات صنعت برق خاطرنشان کرد:

مکلفاند زیرساختهای لازم را فراهم کرده تا صاحبان سرمایه

بنا به آماری که مسئولین برق منطقه اعلام کردند ،در تامین برق

پولشان را تبدیل به کسبوکار و سرمایه گذاری کنند .متاسفانه در

استان همچنان مشکلاتی وجود دارد و مسئولان از بخش خصوصی

طی مدت اخیر ،در استان و کشور در حوزه تامین برق،گاز ،زمین

درخواست داشتند که در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کمک

مناسب در شهرکها برای سرمایهگذاری و ...با مشکلات جدی

کنند .درحال حاضر نیز در این زمینه درحال رایزنی هستیم.

مواجه هستیم.

لبافی تصریح کرد :چند پیشنهاد نیز مبنی بر توافقات دولت و بخش

وی افزود :با توجه به شعار سال ،دو محور در سطح استان لازم به

خصوصی جمع بندی کردهایم و تصمیم به ارسال آن به وزارت نیرو

پیگیری و بررسی است .محور اول موضوع استفاده از ظرفیتهای

در استان را داریم تا با کمک بخش خصوصی شاهد بهبود وضعیت

موجود در استان و محور دوم ایجاد نگاه توسعهای به استان است.

تولید و توسعه انرژیهای تجدید پذیر با تاسیس نیروگاههای

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی به توضیح این محورها پرداخت و عنوان کرد :در رابطه با

خورشیدی با ولتاژ کم در سطح استان باشیم .وزارت نیرو نیز باید
خرید خود را تضمین کرده و همچنین با حمایت بنگاههای اقتصادی...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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شهردار مشهد تاکید کرد:

تسهیلسازی ،اصلاحگری و شفافسازی؛ سه اقدام اساسی مدیریت
شهری برای حمایت از سرمایه گذاریها
شهردار مشهد گفت :در راستای
حمایت از سرمایه گذاریهای
موجود و آتی؛ تسهیلسازی،
اصلاحگری و شفافسازی در
اولویت مدیریت شهری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی؛ «عبدالله ارجائی» در
گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد:
تلاش شهرداری و شورای ششم
شهر مشهد ،بر تغییر نگاه و رویکرد
نسبت به امر سرمایه گذاری و
حمایت از ظرفیتهای موجود و آتی ،تکیه دارد .در این راستا گام
نخست ما تسهیل نمودن فرآیندهای فعلی ،اصلاح رویه های پیشین
(با تاکید بر کاهش موانع موجود) و همچنین توجه به مقوله
شفافسازی می باشد .تحقق این مسائل کمک خواهد کرد تا
موضوع توسعه سرمایه گذاری و حمایت از موارد پیشین مجدانه تر
پیگیری شود.

و خارجی به پروژههای انتفاعی شهری باشیم .قاعدتا در اولویت ما،
تعیین تکلیف پروژههای در دست اجرا و نیمه تمام است و باور
داریم بخشی از رسالتمان نیز حمایت از سرمایهگذاری های موجود
خواهد بود.
وی از شکلگیری کمیته رفع موانع در مدیریت شهری ،با هدف
کمک به امر حمایت و توسعه سرمایه گذاری در شهر مشهد خبر
داد و متذکر شد :در حال جمع آوری گزارش ها و پیگیری امور
برای ایجاد این کمیته هستیم و با تعیین فرآیند فعالیت آن ،بسیاری
از مشکلات و گره های موجود ،تعیین تکلیف خواهد شد.
او از اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی دعوت کرد تا در این
بحث همراهی و همگامی موثری داشته باشند و نقش محوری خود
را ایفا نمایند.
ارجاعی خاطر نشان کرد :نزدیکی اتاق و مدیریت شهری می تواند
پیامی خوب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باشد و آن

وی ادامه داد :مقوله دیگری که در این راستا دنبال خواهیم کرد،
موضوع ایجاد پنجره واحد است .در این راستا ،امیدواریم با همکاری
دولت و بخش خصوصی بتوانیم شاهد ورود سرمایهگذاران داخلی

اتفاق نظر برای جذب سرمایه گذاران خارجی است .امیدواریم در
این مسیر ،دولت نیز به ما بپیوندد و با ایجاد یک سه ضلعی؛ ظرفیت
مطلوبی را برای توسعه سرمایه گذاری در شرق کشور ایجاد نماییم
و به الگویی برای کل کشور ،بدل شویم.
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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در دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی بررسی شد:

011مصوبه ،ماحصل تعامل دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی
مصوبات بدون پاسخ از دستگاه ها باقی مانده و مشخص نیست چه
اقدامی انجام شده است.
وی اذعان کرد :ما در شورای گفتگو  33مصوبه داشته ایم که یکی
از موضوعات ،بحث خشکسالی های پیش رو و وضعیت آبی استان
بود که مقرر شد تشکل های کشاورزی و دستگاه های دولتی مرتبط
با موضوع ،نظرات و پیشنهادات خود را ظرف  53روز به دبیرخانه
شورا ارائه نمایند تا با برگزاری جلسات کارشناسی ،پیشنهادات
دوبارهای به شورا ارائه گردد.
در بیست و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان افزود :قرار شد با ایجاد

بخش خصوصی خراسان رضوی ،مصوبات  55جلسه دبیرخانه و

هسته های مطالعاتی تخصصی ،از ظرفیتهای کارشناسی دستگاه ها

0جلسه شورای گفتگو بررسی شد.

و بخش خصوصی استفاده نماییم که برخی از تشکل ها و دستگاه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی ،علی اکبر لبافی ،رئیس این دبیرخانه در ابتدای این

ها در این زمینه همکاری نمودند اما برخی از دستگاه ها و تشکل ها
تاکنون کارشناسان خود را به ما معرفی نکرده اند.

نشست اظهار کرد :از ابتدای امسال تاکنون  5۶جلسه دبیرخانه

لبافی با اشاره به اهمیت هسته های تخصصی برای ارائه پیشنهادات

شورای گفتگو با حدود  833مصوبه و توافق برگزار نمودیم.

گفت :این هسته ها پیشنهادات تخصصی در حوزه های معدن،

همچنین 0 ،جلسه شورا در سال جاری برگزار شده و حدود 33

صنعت ،کشاورزی و ...را ارائه می دهند.

مصوبه ملی و استانی به تصویب رسیده است؛ بخشی از مصوبات

وی در ادامه به بیان برخی از برنامه های شورای گفتگوی استان در

شورا ،تکالیف استانی دستگاهها بوده و برخی مصوبات هم تکالیف

سال جاری پرداخت و گفت :طراحی و استقرار فرایندهای

ملی بوده که دستگاه های استانی باید آنها را پیگیری می کردند.

مطالعاتی ،اجرایی و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان

وی خاطرنشان کرد :برخی از مصوبات مربوط به اصلاح رویه ها و

کارشناسی در دبیرخانه و نمایندگان بهبود دستگاه های اجرایی و

دستورالعمل ها بوده که زمانبر است و مسیری که باید برای بیان

بخش خصوصی ،یکی از برنامه های کاری شورای گفتگوی استان

آن و طرح موضوع طی می شد ،آغاز گردیده است .برخی از

در سال جاری است.

مصوبات استانی بود و با استفاده از ظرفیتهای موجود در استان باید

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو به حل و فصل توافقی حداقل

دنبال و پیگیری می شد.

۹3درصد موضوعات مطروحه در دبیرخانه به عنوان یکی دیگر از

لبافی تصریح کرد :موضوع جلسه به لحاظ بررسی و پایش مصوبات

برنامه ها اشاره کرد و گفت :ارائه پیشنهاداتی برای تسهیل مراودات

از نظر هر دو بخش دولتی و خصوصی مهم است؛ زیرا اگر مصوبات

تجاری با کشورهای همسایه ،استفاده از ظرفیت نمایندگان استان

پیگیری نشود و به نتیجه نرسد ،موضوع مغفول می ماند و برگزاری

برای اصلاح قوانین مخل کسب و کار و ایجاد تفاهم برای استفاده از

جلسات در طول سال بی نتیجه خواهد بود .در این میان ،برخی از

ظرفیت خراسانی های خارج از کشور در چارچوب ماموریتهای
شورا ،از دیگر برنامه های کاری شورا در سال  8033میباشد.
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی بررسی و مصوب شد:

واحدهای نمونه بهینهسازی مصرف انرژی استان انتخاب و معرفی میشوند
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی متذکر شد:
یکی از مهم ترین مباحث مطرح در صنعت آب و برق ؛ این است
که باید سرمایه گذاران در این صنعت به عنوان سرمایه گذار یا
سرمایه دار در نظر گرفته شوند نه اینکه آنان را پیمانکار یا تامین
کننده بدانیم  ،از این رو لازم است قراردادها با سرمایه گذاران
اصلاح شود تا بتوان سرمایه های پراکنده در صنعت آب و برق را
تجمیع کرد  ،از سوی دیگر نباید اجازه داد تا صاحبان صنایع همه
واحدهای نمونه بهینهسازی مصرف انرژی در استان خراسان
رضوی معرفی و تقدیر خواهند شد .به همین منظور  ،کمیسیون
انرژی اتاق مشهد در نشستی با صاحبنظران این حوزه  ،مدلی برای
انتخاب و معرفی واحدهای موفق این حوزه تعریف نمود تا با بهره
گیری از این ظرفیت  ،گامی در جهت فرهنگ سازی برای مدیریت
مصرف و اتخاذ راهکارهای لازم به منظور کاهش قطعی برق در
صنایع  ،برداشته شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی
خراسان رضوی؛ «محسن شادمان» ،رئیس این کمیسیون در نشستی
برخط که به همین منظور برگزار شده بود  ،گفت :طی چند ماه
گذشته خاموشی ها در بخش برق بسیار گسترده شده بود و این
مهم باعث ایجاد همدلی بین مردم با مسئولان و درک عمومی از
جدی بودن مشکل صنعت برق گردید و اگر همین توجه و احساس
نگرانی بابت چالش های موجود در صنعت برق ادامه یابد  ،شاید
شرایط در سال آینده کمی بهتر شده و در بحث خاموشی ها و قطعی
برق مشکلات کمتری را شاهد باشیم.
وی با اشاره به تهیه بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی
برای ارائه به اتاق ایران و در ادامه وزارت نیرو  ،عنوان کرد :ارائه
یک سری پیشنهادات برای بهبود وضعیت صنعت آب و برق می
تواند به تدوین برنامه های مناسب برای حل مشکلات کشور کمک
کند  ،از این رو پیشنهادات به صورت سرفصلی تنظیم شده و مقرر
است تا به مراجع مربوطه ارائه و از آن ها پیگیری شود.

فشار کمبود برق  ،آب یا گاز در کشور را تحمل کنند  .موارد مزبور
و بسیاری از معضلات دیگر در نامه ای که قرار است به وزیر نیرو
ارائه شود  ،ذکر شده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان
کرد  :نزدیک به 0الی  5هزار مگاوات ظرفیت تولید برق توسط
دیزل ژنراتورها در کشور به صورت پراکنده وجود دارد اما در
هنگام خاموشی یا قطعی برق  ،هر واحد صنعتی از دیزل خود
استفاده کرده و در باقی موارد دیزل بی استفاده باقی می ماند در
حالی که ممکن است واحد صنعتی دیگری که فاقد دیزل است ،
گرفتار قطعی برق بوده و نیاز به دیزل داشته باشد.
شادمان اظهار داشت :در صورتی که بتوان بستری ایجاد یا طرحی
را تدوین کرد که دیزل های موجود در زمان بحرانی شدن وضعیت
شبکه برق مورد استفاده همه واحدهای صنعتی قرار گیرد و دارنده
دیزل به تنهایی آن را در اختیار نداشته بلکه آن تبدیل به دیزل
اضطراری شبکه برق برای همه بنگاه ها و واحدهای صنعتی شود ،
می توان سه تا چهار هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از محل دیزل
ها در کشور را آزاد نمود.
وی بیان کرد :با این حال باید مشکلاتی نظیر تامین سوخت دیزل
ها را نیز در نظر گرفت تا بتوان بخشی از مشکلات مربوط به کمبود
برق را برطرف کرد که این موضوع در قالب طرح پیشنهادی در
نشست بعدی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی
قرار خواهد گرفت.
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

بررسی اختلاف نظرها در خصوص قبوض آببهای بخش کشاورزی
برای دریافت مطالبات از دو سال پیش کلید
خورده ولی متاسفانه هیچ یک از وعدهها در
این زمینه عملیاتی نشده است .از جمله اینکه
در مهرماه پارسال اعلام میشود  85میلیارد
تومان به آبرسانان پرداخت خواهد شد؛ اما
متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی افزود :تاکید ما بر این است که مکانیزمی
اندیشیده شود تا سریعا مسائل مالی و
مطالبات تعاونی های آبرسانان را دریافت
بیست و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوص خراسان رضوی ،با بررسی سه دستورکار از مشکلات پیش
روی فعالان بخش کشاورزی و شرکتهای تعاونی آبرسانان

کنیم تا حاصل تلاش  85سال تلاش این
تعاونیها در روستاهای استانمان به هدر نرود و این ساختارها
محفوظ بمانند.

برگزار شد.

کاهش ارزشی مطالبات گذشته آبرسانان

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

مایان اظهار کرد :مطالبات تعاونی های آبرسانان از دو سال پیش

خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی ،رئیس این دبیرخانه در ابتدای

رقمی معادل  8۹میلیارد تومان بوده است؛ علاوه بر این 1 ،میلیارد

نشست اظهار کرد :شرکت های تعاونی آبرسانان ،در مسیر اجرای

تومان مطالبات وجود دارد که به ثبت نرسیده است .مجموع این

طرحهای دولتی ،مطالباتی از شرکت آبفای خراسان رضوی دارند

مطالبات به حدود  55میلیارد تومان می رسد و نکته اینکه طلب دو

که عدم پرداخت آن ها باعث شده تا این شرکتها با مشکلات

وی با اشاره به افزایش نرخ ابزارآلات شرکت های آبرسان متذکر

جدی مواجه شوند.

شد :با توجه به افزایش نرخ ارز ،پیگیری کردیم و قرار بود در این

وی ادامه داد:سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام کرده که

زمینه با توجه به بخشنامه ارزی ،از سوی شرکت آب به ما کمک

بابت بخشی از مطالبات فعالان این بخش ،سال گذشته حدود 85

شود؛ اما پاسخی از سوی دو دستگاه متولی نداشته ایم .پیمانکاران

میلیارد تومان به شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی پرداخت

از  853تا 033درصد افزایش قیمت در زمینه لوله و اتصالات را

نموده است ،اما از این محل وجوهی به این تعاونی ها اختصاص پیدا

شاهد بوده اند و ضرر سنگینی متحمل شده اند .سازمان برنامه و

نکرده است.

بودجه هنوز مشخص نکرده این شرکت ها مشمول کمک مربوط

احمد مایان علیائی ،مدیرعامل اتحادیه آبرسانان خراسان رضوی

به بخشنامه ارزی می شوند یا نه؟!

نیز در توضیح این موضوع عنوان کرد :شرکت های زیر مجموعه

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی آبرسانان ادامه داد :نکته

اتحادیه ما دیگر توان فعالیت و حتی شرکت در مناقصات پروژه

دیگر اینکه اگر صورت وضعیتها از سوی شرکت آب پرداخت

های دولتی را ندارند .یکی از مطالبات ما در دو سال اخیر ،مربوط به

نشود ،طبق بخشنامه های گذشته ،مبالغ حق بیمه سازمان تامین

فعالیت های اجرایی و قراردادی گذشته بوده است .آغاز پیگیری

اجتماعی و مطالبات این سازمان از تعاونی ها باید از سوی شرکت...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد:

ضرورت بهرهگیری از سرمایه و تجربه بخشخصوصی برای اجرای طرح
تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور
سرمایه گذاری و بازار پول
اتاق مشهد تشکیل دهیم.
هدف نیز احصاء چالشهایی
است که در مسیر اجرای این
طرح بزرگ ،بروز خواهند
کرد .از دستگاههای اجرایی
نیز درخواست داریم تا پای
کار بیایند و به پیگیری این
بحث کمک کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه
گذاری و بازار پول اتاق
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی

بازرگانی خراسان رضوی ،پیگیری طرحهای مسکن در جامعه را با

خراسان رضوی گفت :ساخت یک میلیون واحد مسکونی با چراغ

هدف تعادلبخشی به قیمت آن ،یک ضرورت دانست و افزود:

سبز دولت برای تامین مصالح به قیمت پایینتر از بازار با هدف

امروز شاهدیم که حقوق یک کارگر ،کفاف تامین مسکن او را نمی

رفع دغدغه سازندگان مسکن و تامین بخشی از منابع مالی ،حالا

کند۶3 .تا ۹3درصد حقوق او باید صرف پرداخت اجاره شود.

در یک قدمی اجرا قرار دارد اما تحقق چنین وعده بزرگی نیازمند

سالها پیش نهادها و سازمان ها ،با ایجاد مسکنهای سازمان ،تلاش

برنامهریزیهای دقیق ،حمایتهای مستمر و از همه مهمتر،

می کردند هزینه زندگی نیروی کار خود را کاهش دهند .متاسفانه

«جذب سرمایه» است.

سیاستهایی که در سالها و دهههای گذشته در کشور با محوریت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

تامین مسکن و به عناوین مختلف به مرحله اجرا درآمد ،هر کدام

کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدعلی چمنیان» در تازهترین

نواقصی داشت که متاثر از ضعف نگاه کارشناسی به آن بود.

جلسه این کمیسیون که با حضور فعالان صنعت ساختمان و انبوه

وی یادآور شد :آمارهایی در مورد خانه های خالی عنوان می شود

سازان استان برگزار شد ،عنوان کرد :اگرچه دولت موضوع تامین

اما این خانه های مسکونی با توجه به هزینه بالایی که دارند،

مالی این طرح را به مدد منابع بانک های خصوصی و دولتی مطرح

مناسب نیاز موجود نیست .در واقع هدف دولت سیزدهم ایجاد

نموده اما جذب سرمایهگذاری خصوصی و استفاده از ظرفیت بازار

مسکن اقتصادی است تا خانوارهای با درآمد کمتر هم بتوانند آن

سرمایه نیز میتواند ضمانت بیشتری برای این طرح و پیشبرد آن

را تهیه کنند.

ایجاد کند.

استان خراسان رضوی از توان اجرایی برای ساخت  833هزار

وی تصریح کرد :وعده عنوان شده ،با موانع و مشکلاتی نیز روبهرو
خواهد بود .بخشی از این مسائل از همین حالا قابل پیشبینی و
پیشگیری هستند و دولت باید در پی شناسایی و رفع آنها برآید.
در همین راستا قصد داریم تا کارگروه مسکن را ذیل کمیسیون

واحد مسکونی در سال برخوردار است
در ادامه مهدی منوچهری ،دبیر انجمن صنفی شرکت های
ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی تریبون را در اختیار ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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چنگِ «تورم» و «کرونا» برحنجره تولید

شاخص های اقتصادی نشان می دهد که بخش تولید خراسان رضوی ،یک
نیمه سخت از 0011را پشت سر گذاشته است
شاخصهای مختلف اقتصادی ،نشان میدهند که بخش تولید ،در
نیمسال نخست  ،8033دشواریهای متعددی را از سر گذرانده
است ،اما برای استانی نظیر خراسان رضوی که حدود ۷3درصد
اقتصاد آن بر شانه بخش خصوصی سنگینی میکند ،فشارهای ناشی
از عوامل مختلف نظیر شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای ناشی
از آن ،نوسان قیمت مواد اولیه ،تورم و ، ...بنگاههای اقتصادی را با
دشواریهای مضاعف ،مواجه میکند.آخرین گزارش پایش محیط
کسب و کار خراسان رضوی که به بهار 8033تعلق دارد ،نشان
میدهد که از نظر فعالان اقتصادی این خطه« ،غیرقابل پیشبینی
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» یعنی همان شاخص
«تورم تولید» ،اولین مانع در محیط کسب و کار به شمار میآید .این
شاخص در ارزیابیهای سال گذشته نیز بیشترین نمره منفی را از
جانب صاحبان بنگاههای اقتصادی کسب کرده بود .همچنین
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم تولیدکننده در بهار
سال  8033نسبت به زمستان سال قبل به  83 /8درصد رسیده
است .علاوه بر این ،تورم نقطه به نقطه تولید به ارتفاع  ۹3درصدی

بیشتری خواهد داشت.به گفته علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ،در این
وضعیت بخش مولد نمیتواند برنامه منظمی برای تولید و اجرای
قراردادهای تامین کالا داشته باشد و در بسیاری از موارد عموما
بازارهای خارجی و صادراتی را از دست میدهد .وی تاکید می کند:
هر چه تغییرات قیمت مواد اولیه ثبات بیشتری داشته باشد ،امکان
بهبود بیشتری در محیط کسب و کار و در نتیجه ،خلاقیت ،بهرهوری،
سرمایهگذاری بیشتر و باثباتتر و حضور در بازارهای داخلی و
خارجی برای بنگاههای اقتصادی بیشتر فراهم میشود.

رشد یافته و در آمار سالانه عدد  ۶3 /0درصد را به ثبت رسانده

مشکل تولیدکنندگان در مناقصات دولتی

است .به نظر میرسد که در مجموع ،تورم تولیدکننده در بخشهای

محمدعلی چمنیان ،رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق

صنعتی و غیرصنعتی به نقطه اوج در یک دهه اخیر رسیده و نکته

بازرگانی مشهد نیز با اشاره به این که ،غیرقابل پیشبینی بودن

مهم این که این شاخص ،یک مولفه پیشنگر است و انتظار میرود

قیمت مواد اولیه مناقصات دولتی را به یک ریسک بزرگ و

تغییرات آن با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای

پُرمخاطره برای بنگاههای اقتصادی تبدیل کرده است ،میگوید :در

مصرفکننده نیز منعکس کند.به هر روی ،این آمارها فشار

مناقصات برای خرید محصول هیچگونه شرطی با عنوان تعدیل

سنگینی را بر بخش تولید استان و کشور وارد میکند که نظر به

قیمت نداریم؛ اما آیا به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد

چالش تامین سرمایه در گردش ،خطر کاهش ظرفیت تولید و

اولیه و گاها چند برابر شدن بهای آن ،تولیدکننده میتواند قیمت

تعطیلی بنگاه های اقتصادی را افزون میسازد.

بلندمدت برای مناقصه ارائه کند؟ از آنجا که ادامه حیات برخی از

تزلزل محیط کسبوکار با تغییر مکرر قیمت مواد اولیه
تغییرات مکرر و غیرقابل پیش بینی ناشی از تورم ،اصولا محیط
کسب و کار را متزلزل کرده و هر چه این بیثباتی بیشتر باشد،
بهرهگیری از ظرفیتهای موجود اقتصادی ،امکان انجام توافقات و
قراردادهای داخلی و خارجی بنگاههای اقتصادی و ...کاهش

شرکتها منوط به سفارشگیری از دولت و دستگاههای دولتی
است ،آن ها مجبورند چنین شرایطی را بپذیرند؛ اما پس از گذشت
مدت زمانی گاهی با ورشکستگی مواجه خواهند شد.وی می گوید:
سازمانهای دولتی به دلیل کمبود بودجه ،نداشتن اختیار کافی،
نظارت سازمان بازرسی و ...حاضر به ارائه تعدیل در قراردادها...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی تاکید کرد:

اخذ حقوق دولتی ،باید بر مبنای میزان ارزش افزوده معادن باشد
نظام مهندسی و  ...برگزار شود
تا در موارد اعتراضی بازنگری
صورت بگیرد.
رئیس خانه معدن استان در
سخنانی عنوان کرد :متاسفانه
مشکل ما از جایی آغاز شد که
دو وزارتخانه تخصصی در
یکدیگر ادغام شدند و تمام
حجم بار به یک ساختار
تحمیل شد ،این مسئله سبب
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی گفت :میزان ارزش

گردید تا با گذشت زمان مشکلات بخش معدن بیشتر شود.

افزوده هر معدن به عنوان مبنایی برای دریافت حقوق دولتی

اعتقاد بنده این است که وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت باید

مدنظر قرار بگیرد.

از یکدیگر تفکیک شوند ،چرا که بخش معدن خود به تنهایی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن خراسان

گستره بسیار وسیعی را شامل می شود.

رضوی ،غلامرضا نازپرور در سومین جلسه تخصصی کمیسیون

نازپرور تصریح کرد 3 :الی  0سال است که جلسات بسیاری با

معدن ،صنایع معدنی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم

مسئولین در خصوص تبصره  5ماده  03قانون برنامه ششم توسعه

احمدی سلیمانی(رئیس فقید این کمیسیون) و تقدیر از زحمات

برگزار شده اما متاسفانه به نتیجه خوبی دست نیافتیم .این ماده

این مجاهد اقتصادی در حوزه صنعت و معدن اظهار کرد:

تاکید دارد؛ در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و

معدنکاری در معادن رگه ای مانند باریت و کرومیت سختی کار

فعالیتهای صنایع معدنی ،خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه

بیشتری در قیاس با سایر معادن دارد و در مقابل ارزش افزوده

و بخش کشاورزی آنها وارد آید ،باید علاوه بر عوارض آلایندگی،

کم تری برای معدنکار حاصل می آید و لذا این موضوع باید

با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصد(8درصد) فروش

مدنظر دستگاههای دولتی متولی باشد تا از این طریق حمایت لازم

معدن مذکور ،پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری

رقم بخورد .آنچه که مسلم است سود معدنکار  83برابر افزایش

کل کشور بهجبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن

پیدا نکرده که حقوق دولتی  83برابر افزایش یافته است .علاوه

آسیب های عمومی ،به فعالیتهای بهداشتی ،درمانی و عمرانی

براین هزینه تامین تجهیزات و نگهداری معادن افزایش

مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد .تاکید ما بر این است که

چشمگیری یافته ،به طور مثال قیمت قطعات یدکی ماشینآلات و

این مسئله باید قبل از طرح موضوع در شورای معادن استان،

ادوات بخش معدن به شدت سرسام آور شده است.

توسط گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان صمت

وی بیان کرد :هیچ معدنکاری مخالف پرداخت حقوق دولتی

استان ،ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و سازمان

نیست .تقاضای ما این است که معادن رگه ای از دیگر معادن

جهاد کشاورزی استان با همکاری خانه معدن و سازمان نظام

تفکیک شوند و در این رابطه جلسه ای با بهره بردار ،خانه معدن،

مهندسی استان بررسی و گزارش جامعی در مورد نحوه فعالیت...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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فعالان حوزه دام ،طیور و آبزیان استان خراسان رضوی در نشستی مشترک از مشکلات خود گفتند:

از چالش تخصیص نهادههای بیکیفیت تا بحران تامین مالی واحدهای تولیدی

فعالان حوزه دام ،طیور و آبزیان استان خراسان رضوی در نشستی

وی ادامه داد :در جلسه حاضر تلاش خواهیم کرد تا عمدهترین

مشترک ،مهم ترین مشکلات و چالش های این حوزه ها را به بحث

چالش های این بخش را شناسایی کرده و در قاب بستهای جمع

و بررسی گذاشتند.

بندی نموده و از طریق مراجع متعدد آن را پیگیری نماییم .توامان

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

پیشنهادات بخش خصوصی نیز از همین طریق به تصمیم سازان این

خراسان رضوی؛ شهرام عیدی زاده ،سرپرست دفتر مطالعات و
پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این نشست با صنایع

بخش ها منتقل خواهد شد .به هر رو ،مسائل محوری هر کدام از
این بخش ها کمک خواهد کرد تا شبکه مشکلات احصاء و روند

دام ،طیور و آبزیان را در پیوند با امنیت غذایی جامعه دانست و از

مطالبه گری و پیگیری نیز شفافتر شود.

این حیث ،فعالیت در این بخش را مهم و خطیر توصیف کرد .وی

بروکراسی حاکم بر سیستم صدور مجوزها ،از جمله موانع رشد تولید

گفت :فعالان این حوزه مدتهاست با مشکلات و موانع متعددی در
مسیر فعالیت تولیدی خود مواجهند .از تامین نهاده ها برای فعال
نگه داشتن خط تولید تا مباحث مربوط به بازار ،قیمت گذاری،
موضوعات ارزی و...

در ادامه تریبون در اختیار «امین هراتی» ،مدیرعامل اتحادیه صنعت
دامپروری خراسانرضوی قرار گرفت .وی گفت :به نظر میرسد
میان رویکردها دولت در صنایع دام ،طیور و آبزیان ،نوعی تعارض به
ویژه از حیث اهداف مشاهده می شود .بخش خصوصی برای

وی همچنین افزود :با توجه به خروج آمریکا و هند از اقتصاد

مدیریت بهره وری در این حوزه ها تاکید دارد ولی این موضوع در

افغانستان ،ظرفیت حضور ایران در اقتصاد این کشور افزایش یافته

اولویت دستگاه های دولتی متولی نیست و همین رویه باعث می شود

و میتوانیم صادرات به افغانستان را توسعه بدهیم.فلذا از تمامی

تا خروجی تلاش های صورت گرفته ،کارآمدی لازم را ایجاد نکند.

فعالین اقتصادی و اعضای حاضر در جلسه درخواست داریم تا اگر
پیشنهادی در این خصوص دارند ،ارائه بدهند.

وی یکی از مشکلات جدی مجموعه های فعال در این بخش را اجبار..
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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غلامحسین شافعی در جلسه شورای عالی بسیج تجار:

ریشه مسائل امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی ایران در اقتصاد است
رئیس اتاق ایران میگوید :اصلاح ساختار اقتصادی از ملزمات

شافعی با بیان اینکه صفآرایی نابرابر و ظالمانه همه قدرتهای

اجرای بیانیه گام دوم انقلاب است و اگر مساله اقتصاد رفع شود،

جهانی از صدام در مقابل ایران و ارائه تجهیزات بسیار پیشرفته

بسیاری از مسائل

جنگی و اطلاعاتی

امنیتی ،اجتماعی و

همچون لکهای تاریک

نیز

از دامان این قدرتها

برطرف خواهد شد.

پاک نخواهد شد،

جلسه شورای عالی

تأکید کرد :آواره

فرهنگی

بسیج

تجار

شدن صدها هزار نفر

به

از مردم نجیب ایران و

مناسبت آغاز هفته
دفاع

مقدس

تولد خیلی از فرزندان

با

این مرز و بوم در

حضور غلامحسین
شافعی رئیس اتاق ایران ،محمدرضا رمضانی دبیر کل ،سردار
میراحمدی جانشین اطلاعات امنیت ستاد کل نیروهای مسلح ،زهره
السادات لاجوردی نماینده تهران ،محمد حیدری جانشین سازمان
بسیج اصناف بازاریان و جمعی از اعضای اتاقهای شهرستانی

چادرهای آوارگان جنگی از یاد مردم نخواهد رفت .اگرچه
تحریمهای ظالمانه و پشتیبانیهای عجیب و غریب جهان از صدام،
مردم را در تنگنا قرارداد اما در راهی که باید طی میکردند خللی
ایجاد نکرد.

برگزار شد.

او با اشاره به اینکه در یک قرن گذشته در قشونکشیهایی که به

در ابتدای این نشست رمضانی دبیرکل اتاق ایران با گرامیداشت

ایران شد هر بار ما بخشی از خاک خودمان را از دست دادیم بیان

هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی گفت1 :
سال دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحشیانه دشمن باعث شد
توطئه مشترک شرق و غرب برای به زانو درآوردن ملت ایران به

کرد :اما در جنگ  1ساله تحمیلی باوجود پشتیبانیهای جهانی از
دشمن متجاوز حتی یک وجب از خاک ما از دست نرفت و تاریخ
درباره این موضوع قضاوت خواهد کرد.

فرصتی برای اثبات توانمندیهای اسلام و ایران بدل شود و

شافعی با مقایسه دو بازه زمانی سالهای  53تا  5۶با سالهای 51

رشادتهای جوانان انقلاب نظام را بیمه کرد.

تا  ۶5گفت :در دوره اول به دلیل بالا رفتن درآمدهای نفتی ایران

دو مانع اجرای بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصاد
در ادامه غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران  1سال دفاع مقدس
را نقطه عطف در تاریخ جهان برشمرد و گفت :عظمت آنچه در
قالب ایثار رزمندگان اتفاق افتاد و فداکاریهای تکتک مردمان
این سرزمین که در پشت جبههها در آن  1سال رخ داد ،هیچوقت
یادمان نمیرود.

به جهش اقتصادی رسید اما بهعکس در دوره دوم کشور با اقتصاد
جنگزده اداره میشد .این در حالی است که در دوره شاه افراد
بهاجبار سربازی میرفتند اما در دوره جنگ همه داوطلبانه برای
حضور در جبههها آماده بودند .اینجاست که در مقایسهها میتوان
ارزش را یافت .ما بهجایی رسیدیم که یکییکی شهدا را میآوردند
و بر سر هر کوچه و خیابان حجله جوانان شهید برپا میشد.
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)

mccima_official

mccima

www.mccima.com

21

آبان ماه 0011

فعالان معدنی از مشکلات موجود برای ورود ماشینآلات این بخش و چالش فرسودگی تجهیرات موجود میگویند:

سنگ قانون پیش پای معدنکاران
موضوع فرسودگی ماشینآلات معدنی ،از مشکلاتی است که فعالان

با تصویب قوانینی که کارشناسی لازم بر آنها انجام نشده ،اثر

حوزه معدن کشور امروزه به شدت درگیر آن هستند .چالشهای

تحریمهای خارجی بیشتر هم شده است .به طور مثال ،جلوگیری

موجود در مسیر واردات ماشین آلات معدنی و سایه تحریمها بر

از واردات ماشینآلات دست دوم ،موجب ایجاد قیمت غیرمنطقی

این موضوع ،از جمله مواردی است که بر تولید و استخراج بخش

ماشینآلات معدنی و هزینه سرسامآور اجاره و تعمیر و به دنبال

معدن به خصوص معادن بزرگ تاثیر زیادی گذاشته است .به

آن ،افزایش بیرویه هزینههای معدنکاری و اکتشاف میشود.

گونهای که به گفته کارشناسان این حوزه53 ،درصد مشکلات

به گفته آریوبرزن مافی ،رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی

معدنکاران به این مساله مرتبط است.

خراسان رضوی ،معاونت معدنی جدید وزارت صمت عنوان کرده

کمبود ماشینآلات و نرمافزارهای تحلیل ذخایر تحتالارضی که

معادنی که ظرفیت استخراجی کمی دارند ،باید ماشینآلات خود را

ناشی از سالها تحریم هدفمند معادن است ،ضربه بزرگی بر پیکره

از داخل تامین کنند و معادنی که از ظرفیت استخراجی بیشتری

این بخش وارد کرده است .به دلیل هزینه فراوان حفرهای

برخورارند ،میتوانند ماشینآلات دست دوم تا  83سال را وارد

تحتالارضی و آنالیزهای مرتبط با آن ،همه معادن حتی معادن

کنند و از هفته پیش ثبت سفارش واردات این خودروها آغاز شده

دولتی نمیتوانند تمام ذخایر و مواد معدنی محدوده خود را اکتشاف

است؛ اما با بررسی توان فعلی سازندگان داخلی ماشینآلات معدنی

کنند و این مساله موجب مغفول ماندن بخشی از ثروت معدنی

و تعداد معادن به راحتی میشود دریافت که این مجوز واردات نه

کشور شده است.

تنها دردی از جامعه معدنی دوا نکرده بلکه باعث ایجاد رانت و سود

ایران کشوری ثروتمند در حوزه معدن است و استانهای خراسان

زیاد واردکنندگان خاص این ماشینآلات خواهد شد.

رضوی ،شمالی و جنوبی از جمله استانهای مهم در این زمینه
هستند؛ اما با وجود ثروت بیکرانی که در حوزه معدن وجود دارد،
اگر ماشینآلات لازم برای استخراج از این معادن وجود نداشته
باشد ،این ثروت به نوعی مدفون و مغفول باقی میماند .بدون
ماشینآلات معدنی نمیتوان به صورت اقتصادی و تناژ بالا از معادن
استخراج کرد.
تحریمها و قوانین مخل داخلی؛ مانع رونق معادن

مشکل بهرهبرداران معدنی با چگونگی اجرای قانون
طبق ماده  83۷و  883قانون معادن ،امکان واردات ماشینآلات
معدنی نیست و سوال این است که آزادسازی ماشینآلات معدنی
با شرایط ذکر شده چقدر میتواند مشکلات معدنکاران را کاهش
دهد و به تولید در این حوزه کمک کند؟
حسین حسینزاده ،رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و
صنایع معدنی خراسان رضوی در این مورد به «دنیای اقتصاد»

فعالان بخش معدن معتقدند یکی از اهداف تحریمها در این

میگوید :اگرچه ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی برداشته

سالها ،حوزه معدن و ماشینآلات مرتبط با اکتشاف ،استخراج ،

شده و در حال حاضر امکان واردات وجود دارد؛ اما اجرای صحیح

فراوری و آنالیز مواد معدنی بوده است .از طرفی ،علاوه بر تحریمها

این قانون بسیار مهم است .در حاضر بهرهبرداران با مشکل اجرای

خارجی ،قوانین مخل و مقررات دستوپاگیری که در سالهای اخیر

قانون مربوطه روبهرو هستند.

با عنوان قانون معادن وضع شده و سپس اصلاحیهها و تبصرههای

حسینزاده ادامه میدهد :شرکتهای بزرگی که با وزراتخانه ها در

آن ،سنگهای بزرگی را پیش پای معدنکاران گذاشته است.

ارتباط هستند ،در اجرای این قانون به خوبی موفقند؛ اما ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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داروی افغانستانی گردشگری سلامت

با کنار رفتن هندوستان ،ترکیه رقیب اصلی ایران در جذب گردشگران
سلامت افغانستانی است
براساس تقسیمبندی سازمان جهانی گردشگری ،ایران بعد از

آن ،موانعی وجود دارد که با رفع آنها میتوان به پیشرفت در این

هند در جایگاه دوم جذب گردشگر خارجی در منطقه جنوب آسیا

حوزه امیدوار بود.

قرار دارد .از سوی دیگر ،کشورهای افغانستان ،پاکستان و
همچنین جمعیت شیعیان هندوستان دارای بیشترین اشتراکات
فرهنگی ،دینی ،مذهبی ،زبانی و تاریخی و واجد بیشترین
نزدیکیها با ایران هستند.
پیش از این ،هندوستان به دلیل هزینههای متعادل درمانی و دارا
بودن جاذبههای مکمل گردشگری یکی از مقاصد مهم
گردشگران سلامت افغانستانی بود؛ اما اکنون به دلیل حضور
طالبان در افغانستان و مخالفت آنها با هندوستان ،حضور
گردشگران سلامت افغانستانی در هند به شدت کاهش یافته و
جایگاه این کشور در جذب گردشگر سلامت را متزلزل کرده
است .از طرفی ،تعدادی از کادر درمان و مجموعههای درمانی در
افغانستان ترک وظیفه کرده و از افغانستان خارج شدهاند،
بنابراین نیاز شدیدی در این حوزه در افغانستان پدید آمده که
سبب سردرگمی بیماران این کشور شده است.

گردشگران سلامت گرفتار در دام دلالان
کارشناسان امر معتقدند مشکلات موجود در این مسیر بیشتر
مربوط به داخل کشور و استان است و تا زمانی که موانع داخلی حل
نشود ،نمیتوان از این فرصت استفاده کرد و نتیجه این مشکلات،
واگذاری این بازار به رقیبان حاضر در صحنه ،به ویژه ترکیه است.
محمود سیادت ،نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و
مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان ،یکی از ضعیفترین
و بینظمترین بخشهای ارتباطی نه تنها با کشور افغانستان بلکه
با کشورهای آسیای میانه و عراق را حوزه گردشگری سلامت
میداند و میگوید :موضوعات بینبخشی بین دستاندرکاران این
حوزه یعنی وزارت بهداشت و درمان و وزارت گردشگری و
میراث فرهنگی از علل اصلی این ضعف است.
وی با اشاره به حضور دلالان به عنوان یکی از آفتهای حوزه
گردشگری سلامت مشهد متذکر میشود :در سالهای گذشته،

فرصت ویژه خراسان رضوی
خراسان رضوی به دلیل همجواری با افغانستان به ویژه استان
هرات و نیز ،دارا بودن امکانات بهداشتی ،درمانی و بیمارستانی
مطلوب ظرفیت ویژهای برای جذب گردشگران افغانستان به
شمار میرود .چه بسا که در سالهای اخیر (به ویژه پیش از شیوع
کرونا) بخش عمدهای از گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه
خلیج فارس ،عراق ،افغانستان و پاکستان از امکانات درمانی این
استان بهره بردهاند.
حال که به واسطه اتفاقات اخیر افغانستان ،فرصت جذب گردشگر
سلامت برای کشور ما ایجاد شده است ،باید از آن بهره برد؛
چراکه علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد استان ،رشد درآمدی کادر
درمان و بیمارستانها را هم به دنبال دارد؛ اما نکته اینجاست که
استفاده از این فرصت بستگی به چند فاکتور مهم دارد و مهمتر از

گردشگران سلامت به دلیل وجود بارگاه رضوی و پتانسیل خوب
درمانی از عراق و آسیای میانه به مشهد میآمدند؛ اما متاسفانه
گرفتار دام دلالان و شبکههای پیچیده و مخرب واسطهها
میشدند .آنها گاها به دلیل حضور این دلالان ،مجبور به پرداخت
هزینههای سنگین غیرمتعارف میشدند و برخی اقدامات پزشکی
غیرضروری به آنها تحمیل میشد؛ همین موضوع سبب افت
میزان حضور گردشگران سلامت در مشهد شد.
ارائه خدمات درمانی به گردشگران با هزینه  0-3برابری
یکی دیگر از مشکلات گردشگران سلامت ،ضریب هزینههای
درمانی است ».سیادت با بیان این نکته ابراز میکند :ارائه خدمات
درمانی به گردشگران خارجی معمولا با هزینه سه یا چهار برابری
و گاها در مطبهای خصوصی با هزینه پنج برابری در مقایسه ...
ادامه خبر در وبسایت اتاق ( کلیک کنید)
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