
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقام معظم رهبری:
 است؛ یمسائل مهم و اساس  یکند، از جمله یگذارهیکشور سرما یمسائل اقتصاد ینهی که بتواند رد زم  یو کمک هب بخش خصوص  یبخش خصوص  یگذارهیسرما شی افزا یمسئله
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 یمصوبات و ارتقا ییضمانت اجرا شیافزا یبرا یریگیپ
 وگوگفت یشورا گاهیجا
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 خواستار شد: رانیدر ا یاندونز یجمهور ریسف

 در چهارچوب یرضوو خراسان یاندونز یفعالان اقتصاد وندیپ

 یبازرگان یهاتعامل اتاق
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: ما گفت رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

در  به چالش م،یاز آنکه به کمبود در بحث منابع دچار باش شیب

 یهاکه به واقع از موهبت ی. در کشورمیآن مبتلا هست صیتخص

مند است، همچون قهرمانان اتلاف منابع عمل فراوان بهره

ها به بخش یدر بعض انامروز، بروز بحر اشجهیو نت میاکرده

 .است یدر حوزه آب و انرژ ژهیو

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

و  یکه در س «یشافع نیغلامحس» ؛یوخراسان رض یکشاورز

تذکر م گفت،یاتاق مشهد سخن م ندگانینما اتیجلسه ه نیپنجم

در  گذشته یهاسال یط یتوسعه صنعت یها یاستگذاریشد: س

 یانموده است. در کشوره یرا ط یاشتباه ریها مسبخش یبعض

 ستیز طیبر حفظ مح دیصنعت با تاک کیجهان، توسعه  شرفتهیپ

ه توج یهاست که بمدت ران،یاما در ا ردیگ یآن انجام م رامونیپ

نبال موضوع د نیا یشیمطالعات آما یاقتضائات و حت ها،تیبه ظرف

که  بوده است یبر در مناطقآب عیآن استقرار صنا جهیشده و نت

صله به فا ،یدر موارد یدچارند و حت یببه کمبود و بحران منابع آ

 .شوندیم یوستاها با تانکر آبرسانر ع،یصنا نیاز ا یلومتریچند ک

پارلمان بخش  یکه به دفعات از سو ییبا اشاره به هشدارها یو

غلط منابع عنوان  تیریدر باب بحران آب و مد رانیا یخصوص

است  یکلان یها یاستگذاریدر س یشده، متذکر شد: اشکال اساس

. متاسفانه نگاه کنندیرا دنبال م یغلط یکردهایکه بعضا رو

 یهاو افق رودیم انهمدت را نشکوتاه ندهیما آ گذاراناستیس

مورد غفلت واقع  دهد،یبعد را شکل م یهانسل ندهیدورتر که آ

. میاشاهد بوده یفولاد عیصنا جادیبحث را در ا نی. نمونه اشودیم

 .روند متاسفانه که همچنان هم ادامه دارد نیا

هم به نحوه  یااشاره ران،یا یپارلمان بخش خصوص سیرئ

داشت و عنوان کرد: جالب  یاو بودجه یمنابع اعتبار صیتخص

 نیکشور، با عناو یدر منابع مال هاصیتخص یکه بعض نجاستیا

 از اقدام هم قابل شیپ یاما حت شودیگر انجام مو اقناع بایز

در  خواهد بود؟ هچ ،یماتیتصم نیاست که اثرات چن ینیبشیپ

شد و  نییتع ییاشتغال روستا یبرا یلاتیدولت گذشته، تسه

 نیمخالف خود را با ا ران،ی. در همان مقطع اتاق اافتیاختصاص 

توسعه از  ریمس میبحث اعلام نمود. با وجود آنکه باور دار

 صیطور تخص نیکه ا میاما معتقد بود شودیما آغاز م یروستاها

  ...ههودیب یپاشمدون و کارآمد، جز پول یزیرمنابع بدون برنامه

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق 

 :اتاق مشهد ندگانینما اتیجلسه ه نیو پنجم یکه در س «یشافع نیغلامحس»

 منابع، کشورمان را به مرز بحران کشانده است تیریضعف مد

 

2 

https://www.mccima.com/?id=73925


 

 

  0040 ماه  آذر

www.mccima.com mccima mccima_official 
 

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

 یمصوبات شورا یبرا ییاست تا ضمانت اجرا انیدر جر یتلاش

ا را در عرصه شور نیا گاهیو جا دهیگفتگو را ارتقا بخش

منظور اتاق پارلمان بخش  نی. به همدینما تیتقو یسازمیتصم

 تیظرف تیتقو یخود را برا شنهاداتیپ زیابران ن یخصوص

 .مذکور، ارائه داده است

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

در هشتاد و  «یشافع نیغلامحس» ؛یخراسان رضو یکشاورز

 یدولت و بخش خصوص یوگوگفت ینشست شورا نیپنجم

 در قامت «ینظر یعل عقوبی»حضور  نیاستان که مصادف با اول

شورا بود، متذکر شد:  نیا سیخطه و رئ نیا دیاستاندار جد

 یما در شورا یهااز دغدغه یکیکه هم اکنون به عنوان  یموضوع

در حال  زین زدهمیمطرح است و در دولت س یمل یوگوگفت

 یتگوگف یمصوبات شورا ییضمانت اجرا شیاست، افزا یریگیپ

ثرتر بهتر و مو جهیحصول نت یو تلاش برا یدولت و بخش خصوص

 .باشد یساختار م نیاز مصوبات ا

به  ازین یافزود: در گذشته مصوبات شورا چنانچه در سطح مل یو

 زیساختار ن نیشد و ا یدولت ارجاع م اتیبه ه دیداشت، با دییتا

 میو تصم یماه، در خصوص آن بررس کیموظف بود تا ظرف 

 .انجام دهد یریگ

ه ب میدواریخاطرنشان کرد: آنچه اکنون مطرح است و ام یشافع

 نییاست که در مسائل مرتبط با بخشنامه ها، آ نیبرسد ا بیتصو

و به وگگفت ینامه ها، مصوبه شورا وهیها و شنامه ها، دستورالعمل

به ارجاع مصوبه نزد  یازین گریاد برسد و داقتص ریوز یامضا

شود،  دییتا یموضوع نیاگر چن زین اهدولت نباشد. در استان اتیه

اع به نهاد ارج ازمندین د،یاستاندار رس یمصوبه به امضا نکهیبعد از ا

در  یمیاتفاق، باعث تحول عظ نینخواهد داشت و ا یگرید

 .خواهد شد یشورا و حل مشکلات فعالان اقتصاد ییکارآ

از سخنانش درباره اهداف و  یگریدر بخش د رانیاتاق ا سیرئ

وگو در کشور، عنوان کرد: قانون گفت یشورا یریشکل گ یمبان

د که ش بیدهه نود تصو لیکسب و کار در اوا طیبهبود مستمر مح

از مشکلات موجود و رفع موانع مخل بود.  ییگشاآن گره کردیرو

گفتگو  یشکل گرفت، شورا ونقان نیبستر اکه از  ییاز نهادها یکی

 یآن به تجارب و مطالعات کشورها جادیکه در ا یبود. ساختار

 زیه آن نو بدن دیاستناد گرد زیدر حوزه کسب و کار ن افتهیتوسعه 

 .است یو توامان بخش خصوص یمتشکل از ارکان مهم دولت

جلسات  نیا یدر خصوص روند برگزار یحاتیدر ادامه توض یو

اتاق  سیو ساختار آن ارائه کرد. رئ یو استان یدر سطح مل

 یگووگفت یهم به عملکرد شورا یمشهد، گوشه چشم یبازرگان

مدت پنج سال  یشورا برا نیداشت و ابراز کرد: ا یخراسان رضو

ت اما داش اریاخت رکشور د یاستان ها انیرتبه برتر کشور را در م

به موقع جلسات افت  یبرگزارعدم  لی، به دلا 9911در سال 

شود و  یبررس دیتنزل رتبه با نیا لیرا تجربه کرد. دلا یمحسوس

 ایا( احشور سی)به عنوان رئدیشورا به مدد استاندار جد نیا گاهیجا

استان در کنار  یو دولت یمجموعه بخش خصوص دوارمیگردد. ام

 یمناسب در مسائل اقتصاد یو شاهد تحول رندیقرار بگ گریکدی

 .میدر کشور باش کیاستراتژ یبه عنوان خطه ا یخراسان رضو

 انیبن تیو تقو یابیارز نهیاز وزارت کشور در زم ریبا تقد یشافع

  ...استان ها، متذکر شد: وزارت کشور یوگوگفت یشوراها

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق 

 خبر داد: رانیاتاق ا سیرئ

 گاهیجا یمصوبات و ارتقا ییضمانت اجرا شیافزا یبرا یریگیپ 

 وگوگفت یشورا
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 موثر از ییگشاگفت: به منظور گره یاستاندار خراسان رضو

از  تیو حما یو اقتصاد خراسان رضو دیمشکلات بخش تول

شکل خواهد گرفت که  یحوزه، قرارگاه نیا یها تیظرف

خطه با  نیا یمشکلات اساس یبرا ییجوآن چاره تیمامور

موضوعات در مراجع  یریگیو توامان پ موجود تیحداکثر ظرف

 .خواهد بود هایزنیرا ریمس زا یمل

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

در هشتاد و  ،«ینظر یعلعقوبی» ،یخراسان رضو یکشاورز

ور خود حض نیاستان و اول نیا یوگوگفت ینشست شورا نیپنجم

کرد: ساختار  حیخطه، تصر نیا یدر جمع فعالان بخش خصوص

 عمل یدولت و بخش خصوص یگفتگو یمذکور در کنار شورا

شورا  نیو صحن ا رخانهیکرد. چنانکه موضوعات در دب اهدخو

ر د ییگشاو گره یدگیرس ازمندیکه ن یشده و موارد یبررس

 .شوند یمراجع بالاتر هستند، به قرارگاه مذکور ارجاع م

حل مشکلات  یخود برا اراتیاز اخت دیادامه داد: مسئولان با یو

 گرید تیقرارگاه در مامور نیداشته باشند. ا یاستفاده حداکثر

ها در استان منفعل و خود، مشخص خواهد کرد که کدام دستگاه

ه و چار یریگیمجدانه مشکلات را پ زین یراکد بوده و چه مراجع

 ؟کرده اند ییجو

وگو گفت یکه در شورا یمشکل و مسئله ا چیکرد: ه دیتاک یو

 اینشده، رها شود.  یدگیبدون راه حل و رس دینبا شود،یمطرح م

آن قادر به  یخطه به مدد بخش خصوص نیدر ا یمتول ینهادها

 یها راه حل درون استانآن یبه مشکلات هستند و برا یدگیرس

 یبا نهادها یزنیرا رچوبدر مرکز و در چها دیموضوع با ایدارند 

 یهادستگاه ن،یشود. قرارگاه مذکور همچن یریگیپ یفرادست

 .خواهد کرد اراتشانیرا وادار به استفاده از اخت ییاجرا

 شود ایاقتصاد مه یو مردم یبخش خصوص یبرا دیحضور با دانیم

 انشقراولیرا پ یفعالان بخش خصوص ،یخراسان رضو استاندار

 کرد و گفت: فیعرصه توص نیا یو بدنه مردم یجنگ اقتصاد

 یهاتیظرف یحوزه، شاهد تعال نیفعالان ا یبا تلاش ها میدواریام

نه که مردم بد می. باور دارمیخطه باش نیدر ا یو اقتصاد یدیتول

ضور ح دانیم دیاستناد با نیمدهند و به ه یرا شکل م یاسلامنظام

شود. اهداف بلند نظام  ایمه یاقتصاد یها در عرصه هاآن یبرا

حقق مردم م ینیآفرصرفا با نقش ،یمختلف اقتصاد یهادر عرصه 

از  ها،انیها و جرنظام گریبا د ینظام اسلام زیخواهد شد. نقطه تما

 .آن است بخشیتعال یکردهایمنظر رو

از سخنانش در واکنش به درخواست فعالان  یگریدر بخش د یو

 یاناست رانیدر انتخاب مد یدرباره نقش بخش خصوص یاقتصاد

 دیبا یو مردم یکه بخش خصوص میابراز کرد: باور دار

 نیرا به حرکت درآورند. در حال حاضر ا یتیحاکم یهادستگاه

تان، اس دروگو گفت یفعال شورا رخانهیوجود دارد که دب تیظرف

مرتبط با بخش  یضمن احصاء مشکلات، بحث ها و برنامه ها

ا و تعاون و... راصناف  ،یصنعت و معدن، تجارت و بازرگان د،یتول

اهبرد و ر کیکه  یتا زمان میدار دی. تاکدینما نیو تدو یبررس زین

 زین به مشکلات یدگینشود، توان رس فیبرنامه اقدام کارآمد تعر

 .فراهم نخواهد شد

خود  اراتیرا از اخت یحداکثر بهره بردار ییاجرا یدستگاه ها

 داشته باشند

استانداران ابراز کرد:  اراتیاخت شیبا اشاره به لزوم افزا ینظر

 برند که باعث یرنج م یمینگاه خودتحر کیما از  رانیبعضا مد

  ...خود را مغتنم ندانند و منتظر اراتیها و اخت تیشود تا ظرف یم

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق 

 خبر داد: یاستاندار خراسان رضو

 یو رفع موانع اقتصاد دیاز تول تیحما یبرا یقرارگاه جادیا
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دولت و بخش  یوگوگفت ینشست شورا نیهشتاد و پنجم

 دیمشکلات بخش تول یبه منظور بررس یخراسان رضو یخصوص

 یعلعقوبی»برگزار شد که  یدر حال ،یو اقتصاد خراسان رضو

بار در جمع فعالان  نیاول یبرا یاستاندار خراسان رضو ،«ینظر

حضور  ،یبخش خصوص یها تشکل ندگانیو نما یاقتصاد

جلسه سه ساعته به طرح  نیاز ا یاافت. بخش عمدهییم

 و البته مسئولان یو فعالان اقتصاد دکنندگانیتول یهادغدغه

 موجود یهاو گره یاقتصاد یهادر باب چالش یدولت یهادستگاه

 نیکرد. استاندار در ا دایاختصاص پ ،یقانون یها هیدر روندها و رو

و  مولد یها تیو فعال دیتمام قد از بخش تول تیجلسه وعده حما

 .را مطرح کرد یفعالان اقتصاد

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

کل  سیرئ ،«یصادق یغلامعل» ؛یخراسان رضو یکشاورز

نشست ابراز کرد: آن گروه از فعالان  نیاستان در ا یدادگستر

سب و کار سالم و مولد اشتغال دارند، بدانند که که به ک یاقتصاد

ر ب زیما ن شبرخوردارند و تلا ییکامل دستگاه قضا تیاز حما

 .ها تمرکز خواهد داشتاز مسائل آن ییگشاگره

و  یبه صراحت بر همکار زین هیقوه قضائ سیکرد: رئ دیتاک یو

دارد  دیتاک دکنندگانیو تول یبا فعالان اقتصاد یحداکثر یهمراه

 .کرده است فیتکل زیمهم را به ما ن نیو ا

به  یابیبر لزوم دست دیبا تاک یو

کارآمد از جلسات  یخروج

استان،  یوگوگفت یشورا

رصد و  ،یریگیخواستار پ

 ماتیتحقق تصم زانیم یابیارز

ساختار شد و  نیماخوذه در ا

مصوبات  ییافزود: ضمانت اجرا

وگو، خودمان به گفت یشورا

. مهم میآن هست یضاعنوان اع

 یدستگاه ها رانیمد نیضامن مصوبات، هم نیتر یو قو نیتر

 یبه آنچه که مصوب م دیجلسه هستند و با نیحاضر در ا یدولت

 .ندیعمل نما یستگیشود، به شا

در  و انعکاس مشکلات انیتنها به ب دینبا نکهیا انیبا ب یصادق

الش کشور و چ یاقتصاد طیجلسات بسنده شود، متذکر شد: شرا

بحث و  ایآزمون و خطا  یبرا یمجال گریمردم د یشتیمع یها

 یگذارد و موضوع اصل ینم یها و روندها باق هیمجادله در مورد رو

خوب  ماتیتصم دیباو رفاه مردم است، پس  شتیبر سر مع

اتخاذ و  بخش نیدر ا شیگشا تیو با ن یستگیرا به شا یاقتصاد

 .میاجرا کن

ش نق هایگذاراستیدر س توانندیرد: اشخاص مخاطرنشان ک یو

 هیاغبا بخشنامه ها و ابل اسیدر ق یشتریو اثر به مراتب بهتر و ب

 یشو اثربخ تیفیاست که ک انیاراده مجر نیکنند، چون ا فایها ا

 .کند یم نییقانون را تع

 وگوگفت یمخل در شورا نیقوان ییبه شناسا ژهیضرورت توجه و

 نیدر ا زیاستان ن ندگانیمجمع نما سیرئ بینا ،یآذر یعل

ه که امروز ب یتا موانع میهمه کمک کن دینشست عنوان کرد: با

شده، برطرف شوند و  لیتبد دیدغدغه حوزه کسب و کار و تول

  .شود یریگیمهم و مطرح است، پ یآنچه در جنگ اقتصاد

 

 مطرح شد: یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یدر شورا

و  یاز فعالان اقتصاد ییتمام قد استاندار و دستگاه قضا تیحما 

 یدیتول یهاتیفعال

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 یجمهور ریو سف رانیاتاق ا سیرئ

 یدر تهران، به منظور بررس یاندونز

دو  انیمشترک م یهایهمکار تیظرف

با  یتوسعه روابط اقتصاد ژهیکشور و به و

در محل پارلمان بخش  ،یخراسان رضو

 .کردند داریاستان د یخصوص

 ،یاتاق بازرگان یرش روابط عمومگزا به

خراسان  یمعادن و کشاورز ع،یصنا

 نیدر ا «یشافع نیغلامحس» ؛یرضو

ه ب یجلسه مشترک، عنوان کرد: اندونز

 تیجمع نیکه بزرگتر یعنوان کشور

ات و باثب شرفتهیپ یداده و اقتصاد یمسلمان جهان را در خود جا

ه جهان بهر یاداقتص و یاسیمهم در مناسبات س یگاهیدارد؛ از جا

و فرصت ورود به  ریکشور را مس نیمند است. توامان ا

 .میدانی( مایجنوب شرق آس یکشورها هی.آن)اتحادآ.سبازار  

 یدارا زین یاسیادامه داد: خوشبختانه در بحث روابط س یو

 یهاتیکه از ظرف میاما باور دار میهست یتعاملات ارزشمند

 .ه گرفته نشهد استبهر یستگیدو کشور به شا یاقتصاد

دو کشور را مکمل خواند و  نیا یاقتصاد یهالیپتانس یشافع

مشترک  یها یهمکار فیتعر یبرا یمذکور را فرصت تیظرف

 دیولت یکه در اندونز ییاز کالاها یاریبرشمرد و متذکر شد: بس

 نرایا یاز کالاها یبوده و متقابلا شمار رانیا ازیمورد ن شود،یم

کشور دارند. به طور مشخص از خراسان  نیدر ا یبازار خوب زین

تواند مورد  یم یمتیق یدو محصول زعفران و سنگ ها ،یرضو

 روزهیحالا ف نی. همردیقرار بگ یکنندگان اندونزاستقبال مصرف

 .دارد یخوب انیکشور، متقاض نیو خراسان، در بازار ا رانیا

 یها لیهم به پتانس یمشهد نقب یپارلمان بخش خصوص سیرئ

 نیا کیاستراتژ تیزد و گفت: موقع یخراسان رضو یاقتصاد

به  رانیا تیخطه، باعث شده تا بخش عمده صادرات و ترانز

 .عبور کند یمقصد شرق، از خراسان رضو

 فیبه واسطه وجود مضجع شر زیادامه داد: شهر مشهد ن یو

گردشگر عمدتا  ونیلیم93 یرایحضرت رضا)ع(، سالانه پذ

 یلیپتانس زیشهر ن نیا یگردشگر یها خترسایاست و ز یمذهب

 یاز کشورها یالمللنیجذب گردشگران ب یبرا یارزشمند

 .دیآ یبه شمار م ایمسلمان شرق آس

 یرهایحمل و نقل، مرزها و مس یها رساختیبه ز یگوشه چشم یو

 یو... خراسان رضو یو اقتصاد یدیتول یهایتوانمند ،یالمللنیب

مشترک؛  دارید نیسفر و ا نیا میدواریشد: ام ادآوریداشت و 

اتاق  یباشد و از اعضا یشتریمشترک ب یها یسرآغاز همکار

 .میکن یران دعوت میسفر به ا یبرا زین یاندونز یبازرگان

رد و گفت: ک دیتاک یروابط اقتصاد تیبر نقش سفرا در تقو یشافع

ز ا یبرجسته دو کشور، اطلاعات کاف یرغم روابط اقتصاد یعل

 اتیو قطعا تبادل ه ستین نیطرف اریدر اخت ،یاقتصاد یها تیظرف

تواند فعالان  یمشترک م یدادهایرو یو برگزار یاقتصاد یها

  .دو بهتر برسان شتریب اخترا به شن یو اندونز رانیا یاقتصاد

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق 

 مطرح شد: یاندونز یجمهور ریو سف رانیاتاق ا سیرئ ردایدر د

 جنوب شرق یو فرصت ورود به بازار کشورها ریرا مس یاندونز

 میدانیم ایآس 
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 یبرا یخواستار بسترساز ران،یدر ا یاندونز یجمهور ریسف

 یوصور با بخش خصکش نیا یفعالان اقتصاد وندیروابط و پ جادیا

 .شد یخراسان رضو

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

ه همراه که ب «انتورویولی ویپراست یرون» ؛یخراسان رضو یکشاورز

به مشهد سفر کرده و در جمع  یاز تجار کشور اندونز یاتیه

 یدر محل پارلمان بخش خصوص یخراسان رضو یفعالان اقتصاد

موجود  یهاتیاز ظرف یکیر شده بود، عنوان کرد: استان حاض

اتاق  انیمشترک م یناریوب یتعامل موثر، برگزار یبرقرار یبرا

حضور من در  نینخست نیدو کشور خواهد بود. ا یبازرگان یها

 انیو موثرتر م شتریسفر را سرآغاز تعاملات ب نیمشهد بوده و ا

 .دانم یم یو استان خراسان رضو یاندونز

کرد و به  یمعرف ایاقتصاد بزرگ دن نیرا شانزدهم یدونزان او

اه از باشگ یکشور، آن را عضو نیمستمر ا یرشد اقتصاد یاتکا

 دیکرد: کشور ما تول انیجهان دانست و ب یاقتصادها نیتریقو

 هیکاکائو، ادو ،یاز جمله روغن پالم، چا یمختلف یکننده کالاها

محصولات دارد.  نیدر ا زین یو صادرات خوب باشدیجات و... م

ارد د اریحلال را در اخت یصنعت غذا نیبزرگتر نیهمچن یاندونز

 نینموده است. از ا جادیا ایدر شرق آس زین یو بازار هدف خوب

وزه ح نیتوانند به ا یم یرانیا یگذاران اقتصاد هیمنظر از سرما

 یهاتیدو کشور، ظرف یورود کنند و نظر به قرابت فرهنگ

 .بخش فراهم خواهد بود نیتوسعه بازار در ا یبرا یمطلوب

نخست  مهیکرد: درن حیتصر رانیدر ا یاندونز یجمهور ریسف

درصد بوده و  ۷.3۷ یاندونز یرشد ناخالص داخل یسال جار

 ،یو معدن یدیگوناگون از جمله منابع تول یهاکشور ما در حوزه

 نیرا تجربه نموده است.همچن یدرصد ۷تا  4 ریگرشد چشم

نشد و  رمانکشو یتجار یهاتیکرونا مانع فعال یهاتیمحدود

موجود همچنان به تجارتمان را  یهاتیبا وجود محدود  میتوانست

موج  ی. خوشبختانه با مهار نسبمیهدف ادامه ده یبا کشورها

شور ک نیا یگردشگر یهاتیظرف شیکرونا، شاهد گشا یماریب

 یخصوصا شهر بال یاندونز یو در حال حاضر مرزها میهست زین

 .استگشوده شده  هاستیتور یبه رو

و  رانیبا اشاره به روابط دوستانه ا انتورویولی ویپراست یرون

نمود و گفت:  یرسد، اشاره ا یسال م۷3که قدمت به  یاندونز

 یاهها و شباهتقرابت یخیو تار یدو کشور از لحاظ فرهنگ نیا

مشترکات به  نیهم دوارمیدارند و ام گریکدیبا  یادیز اریبس

 یدرحوزه اقتصاد صوصاروابط  و تعاملات دو کشور خ تیتقو

 .انجامدیب

دلار تبادل  ونیلیم ۲۵3حدود  ۲3۲3ادامه داد: در سال  یو

آمار  نیصورت گرفته بود که ا یو اندونز رانیا انیم یتجار

 نیشده است. البته که ا شتریدرصد ب ۵3، ۲391نسبت به سال 

که در دو کشور وجود دارد رقم  ییهالیانسعدد با توجه به پت

ز ا یکی عنوانبه  زین ی. خراسان رضوشودیمحسوب م یکوچک

در  ینقش شاخص تواندیم ران،یا کیبزرگ و استراتژ یاستان ها

 .کند فایدو کشور ا یتوسعه تعاملات اقتصاد

د موجو یموانع و مشکلات احتمال یارفع پاره یبر تلاش برا یو

 یهمچنان توان توسعه همکار رانیو ا یگفت: اندونزکرد و  دیتاک

خود را دارند و در بحث تعرفه  یها در بخش تجارت و گردشگر

به  میدواریکه ام میموضوع هست یدر حال بررس زین یحیترج یها

  .منجر شود یمطلوب جینتا

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 خواستار شد: رانیدر ا یاندونز یجمهور ریسف

در چهارچوب تعامل  یرضوو خراسان یاندونز یفعالان اقتصاد وندیپ

 یبازرگان یهااتاق
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 و عمران یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ یخراسان رضو

ت: گف یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان

 خدمات یهاشرکت یهادر خصوص پروژه یریگیپ چیتاکنون ه

 .در افغانستان صورت نگرفته است یرانیا یندسومهیفن

 تیدر خصوص وضع سنایوگو با ادل در گفتخندان محسن

در افغانستان اظهار کرد:  رانیا یو مهندس یفن یهاپروژه

در  رانیا یو مهندس یخدمات فن یهاشرکت یهاپروژه

تمام رها شده و پس از تسلط طالبان بر  مهیافغانستان کاملا ن

 کارانمانیبه مهندسان و پ رانیا یپلماسین، دستگاه دافغانستا

کشور تنها دستور ترک افغانستان را داده  نیساکن در ا یرانیا

 یهاشرکت یهادر خصوص پروژه یریگیپ چیاست. تاکنون ه

 .در افغانستان صورت نگرفته است یرانیا یو مهندس یخدمات فن

 میگروه تقسبه سه  نهیزم نیفعال در ا یهاافزود: شرکت یو

خود را در افغانستان  یهاها کارگاهاز شرکت یسر کی. شوندیم

بودند که عملکردشان با ورود  تیکرده و در حال فعال زیتجه

 شانزاتیو تجه آلاتنیطالبان به افغانستان متوقف شد و ماش

 ییهااست. گروه دوم، شرکت ماندهیهمچنان در افغانستان باق

اب حس هیاما در تصف دهیبه اتمام رس شانیهاهستند که پروژه

 ییهاشرکت زیاند. گروه سوم نپروژه دچار مشکل شده انیپا

شان رابه اتمام رسانده و کارگاهشان را از حالت هستند که پروژه

 یآزاد ساز یپروژه برا انیپا هیدییاند اما تاخارج کرده زیتجه

 .اندنکرده افتیو حسن انجام کار را در هاقهیوث

 ،یو عمران اتاق بازرگان یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیئر

التزام حفظ  انیبا ب یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا

 یشده است، عنوان کرد: وقت کاریکه اکنون ب یمتخصص یروین

متخصص در آن پروژه  یانسان یرویها متوقف شود، نروند پروژه

 یانانس یروین دیاب زین یمجر یهاخواهد شد. شرکت کاریب زین

صورت، با شروع مجدد پروژه با  نیا ریخود را حفظ کنند در غ

 نهیزم نیدر ا دیمتخصص مواجه خواهند شد. با یرویکمبود ن

ه ها بتا با شروع مجدد پروژه میخود را حفظ کن یانسان یروین

 طیتوجه شود که شرا زیمسئله ن نیبه ا دی. بامیمشکل برنخور

 دیاب زیخاص بوده و ما ن طیشرا کی تانسحاکم در افغان یکنون

 .میکن یریگمیتصم تیوضع نیمتناسب با ا

دچار شعار  ریاخ یهادهه یادامه داد: متاسفانه ما ط  دلخندان

صورت نگرفته است.  یاما در عمل اتفاق مطلوب میاشده یزدگ

د و... اقتصاد خو نیچ ه،یاز جمله ترک هیهمسا یاز کشورها یاریبس

 شیپ شکل ممکن نیورها از جمله افغانستان را به بهترکش ریبا سا

مرز مشترک با  لومتریاز هزاران ک شیببا وجود   زیما ن برندیم

و  یدر خصوص روابط تجار یمشخص یاستراتژ دیافغانستان، با

که  یابنده، مذاکره دهی. به عقمیکشور داشته باش نیبا ا یاقتصاد

مذاکره  کین داشت با طالبا یاستاندار سابق خراسان رضو

طبق آن خود را  رانیکه ا یبند 9۱تمام  رایمطلوب نبود ز یاقتصاد

با افغانستان کرده است، منوط شده است به  یموظف به همکار

 نیکند و ا نیرا تام رانیا یشرق یمرزها تیامن زیطالبان ن نکهیا

 .است ینامه نگران کننده در حوزه اقتصادتفاهم کیاز  یمسئله ناش

رخ  هنیزم نیدر ا یاتفاق مطلوب کنمیکرد: گمان نم حیتصر یو

 یهاانیضرر و ز نکهیا ایباشد و  یدهد که به نفع بخش خصوص

 یتیاحم چیتا کنون ه رایجبران شود ز یو مهندس یفن یهاشرکت

بط روا یبرا ینقشه راه چیصورت نگرفته است. ه نهیزم نیدر ا

وتاه نشده و برنامه ک نییبا افغانستان تع رانیا یو اقتصاد یتجار

خصوص مشخص نشده  نیدر ا یمدت و بلند مدت انیمدت، م

  .است

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 :پاسخ داد یخراسان رضو یاتاق بازرگان یمهندس یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

 در افغانستان چه شد؟ یرانیا یومهندسیفن یهاشرکت یهاسرانجام پروژه
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 نان،یراز مقام کارآف لیتجل یبرا ی، فرصت «ینیکارآفر یهفته جهان

ها و اهداف و اقداماتشان و گوش فرادادن به دغدغه داشتیگرام

در اقتصاد  یکه نقش بزرگ یآنها به عنوان قشر یهاخواسته

 .کنندیم فایجامعه ا

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

 اتیه سیروشنک، رئ نیمحمدحس ،یخراسان رضو یکشاورز

چالش  نیبزرگتر یخراسان رضو نانیکانون کارآفر رهیمد

نشناختن  تیرا به رسم رانیدر ا یگذارهیو سرما ینیکارآفر

در  و. اداندیعه مجام یعموم یدر فضا یاز نظر فرهنگ نانیکارآفر

و  ینی: ارزش کارآفردیگویوگو با خبرنگار ما مگفت

هنوز در جامعه ما شناخته نشده است و هنوز به  یگذارهیسرما

ا و ب دهندینم تیاهم شهیورزشکار و هنرپ کیدر حد  نیکارآفر

مقام  داشتیبر گرام یمکرر مقام معظم رهبر داتیوجود تاک

ها، ادارات و رسانه ما،یصداوس ،یومعم یهنوز در فضا ن،یکارآفر

 تیافراد به رسم نیکشور ما، ا یها و فرهنگ عمومسازمان

 .اندشناخته نشده

 هنیجامعه نهاد یعموم ی: هنوز در فضاکندیم حیتصر روشنک

شور ک یچقدر برا یو فرهنگ یاز نظر اقتصاد نینشده که کارآفر

 ینقش منف ل،ایو سر لمیدارد. همچنان در هنگام ساخت ف تیاهم

 کی گاهیدر جا دارهیو سرما نیکارآفر تیمربوط به شخص

 یپردازتیشخص هاالیسر یکارخانه دار سودجو است و در برخ

 در  یافراد خطا و گناه نیاست که انگار ا یاگونهبه نانیکارآفر

 .دهندیجامعه انجام م

 ،یدارهیسرما ستی: در کشور ما هنوز مشخص ندهدیادامه م یو

ش چال نی. اولیمنف ایمثبت است  ینیو کارآفر یگذارهیسرما

 ازیاز ن حیدر کشور ما، عدم درک صح یگذارهیو سرما ینیکارآفر

 شدن لیو قا ستهیافراد و عدم احترام با نیاقتصاد جامعه به ا

است که تا امروز چند  نیافراد است. سوال ا نیا یبرا گاهیجا

اند، کرده جادیهزار شغل ا93از  شیکه ب یبه نام کسان ابانیخ

چند  م؟یافراد دار نیبه نام ا دانیشده است؟ چند م ینامگذار

 یارصنعت و معدنک نیکه بزرگتر یکسان یمثبت برا ینامگذار

اند، صورت گرفته است؟ چند حرکت و کرده جادیرا در کشور ا

که نمونه شده اند، انجام شده  یصادرکنندگان یبرااقدام مثبت 

 ؟است

به عنوان چالش مهم  نانیلازم از کارآفر تیاز عدم حما روشنک

: در کشور ما کدام فعال دیگویو م بردیقشر نام م نیا یرو شیپ

 هستند؟ یافراد چه کسان نیا یاست؟ حام یحام یدارا یاقتصاد

 نیدر هم گذارانهیو سرما نانینسبت به کارآفر یکشهزاران حق

 یدگیمساله رس نیزمان به اسا امشهر مشهد رخ داده است؛ اما کد

ه ها بارگان یاز سو یحق نکهیبه ا یدگیرس یکرده است؟ برا

ل ک یسازمان از جمله بازرس نیداده نشود، چند یبخش خصوص

ق ح عییکشور وجود دارد؛ اما کدام سازمان است که در صورت تض

چه  یاز دادگستر ریافراد در ادارات از آنها دفاع کند؟ غ نیا

 یواز س نانیحق کارآفر یریگیپ کند؟یم تیما حمااز  یسازمان

 .انجامد یها به طول مهم ماه یدادگستر

 یکشورها یدر برخ نانیبه نوع نگرش به کارآفر روشنک

و  رانیمثل ا یی: در کشورهاکندیاشاره و ابراز م هیهمسا

و  نیکه افراد کارآفر انهیم یایآس یکشورها یافغانستان و برخ

را  تمکن خود شوندیمجبور م ،ییتمکن و دارا یدارایمنسیکارس

 هاهیسرما ی. زماندهدیرخ م یو بدبخت هیکنند؛ فرار سرما یمخف

  ... افراد نیو مغزها در کشور ماندگار است که جامعه به بودن ا

سخن گفت که در بزنگاه چالش  یمهم لیاز پتانس یخراسان رضو نانیکانون کارآفر رهیدم اتیه سیرئ

 قرار گرفته است یمهر یمورد ب ،یاقتصاد یها

 جامعه یعموم یدر فضا نانیبه نقش کارآفر یتوجهیب 

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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ا به بدون اتک یرآمدد داریمنابع پا نیو تام یاقتصاد یمقاوم ساز

بعد از ظهور موج  یهابود که در سال ینفت، از آن جنس آمال

شد.  یریگیپ یشتریو توجه ب دیبا تاک ران،یا هیعل هامیتحر دیجد

 تیوتق کند،یمهم کمک م نیکه به تحقق ا ییهاتیاز ظرف یکی

در  «یصادرات یهارساختیز» یاو ارتق« صادرات محور دیتول»

با  دیندارند.شا یاز اقتصاد نفت ییکه رنگ و بواست  ییهابخش

س بود که پ هاتیظرف نیاز ا تیو حما یهدف نیتحقق چن زهیانگ

ر کشور، مسئولان وقت د یبرنامه ششم توسعه اقتصاد نیاز تدو

عه برنامه توس یگرفتند تا برش استان میتصم یخراسان رضو

مل از مشت یگروه زیاستناد ن نیکنند  و به هم نیتدو اصادرات ر

و  یکارشناسان اتاق بازرگان ،یمتول یدولت یهادستگاه ندگانینما

هم د گر یدانشکده اقتصاد دانشگاه فردوس یعلم ئتیه یاعضا

بخش تجارت  یرو شیرا نگاشتند که افق پ یآمدند و سند

، ه آنب یابیدست یو توامان برا کردیم میخطه را ترس نیا یخارج

به  ایسند گو نی.اگفتیات سخن مالزام یاز ضرورت تحقق بعض

و  دولت یوگوگفت یکارگروه توسعه صادرات و شورا بیتصو

و  دهیوقت هم رس رانیوز ئتیاستان و البته ه یبخش خصوص

 د،نیگویم یالاجرا بوده؛ اما آن طور که فعالان بخش خصوصلازم

که  یگرفته نشده است؛ در حال یجد یدولت یهادستگاه یاز سو

 د،شیم ییو اجرا یریگیپ تیسند با جد نیها اگر ابه باور آن

بهتر بود.حالا هم  اریبس یصادرات خراسان رضو تیامروز وضع

 یماریب وعیناجوانمردانه و بعد از آن ش یهامیتحر لیاگرچه به دل

 انتسند توسعه صادرات اس یهااز اهداف و برنامه یکرونا، بخش

 ها وبرنامه یبرا یوبخ هیآن را پا شودیمحقق نشده است اما م

از جمله برنامه هفتم توسعه در استان  نده،یآ نگرانهشیاسناد پ

و  یگزارش به سراغ فعالان بخش خصوص نیکرد.در ا یتلق

د، سن نیها درباره او از آن میرفت یدولت یهامسئولان دستگاه

 .میدیتحقق آن پرس زانیاهداف و م

 صادرات یدرصد ۲۲رشد  یبرا یزیربرنامه

در بخش  یدرصد۲۲به رشد  دیبا رانیبرنامه ششم توسعه، ا طبق

 نیبه ا یابی، دست زیاساس ن نیبر هم افت؛ییصادرات دست م

سند توسعه  یدر برش استان یزیربرنامه یرشد، مبنا زانیم

 .صادرات قرار گرفت

باره  نیدر ا یخراسان رضو یاتاق بازرگان ریدب ر،یکب یعل

 لیاز قب ینکات یصادرات خراسان رضو : در سند توسعهدیگویم

و  ندهیصادرات استان، اهداف پنج سال آ یکنون تیوضع

به بازار  یابیدست یلازم برا یو استراتژ یمقصد صادرات یکشورها

 حفظ» یراتژاساس، سه است نیشد. بر هم یآن کشورها بررس

 .شد ینیبشیسند پ نیدر ا« نفوذ»و « توسعه بازار»، «بازار

 93بود که در  نینخست، برنامه ا ی: در استراتژدهدیمادامه  یو

 یدرصد۲۲تا به رشد  میبه حفظ بازار بپرداز یکشور اول صادرات

ا مختلف ر یکشورها ز،یدوم و سوم ن ی. در استراتژمیابیدست 

وارد  ییاز چه کشورها ییچه کالاها میتا بدان میکرد یبررس

مان کشور ایدر استان آن کالا را  دیتول تیما ظرف ایو آ کنندیم

صادرات آن محصول از  یبرا یسازتیو امکان ظرف میدار

 ر؟یخ ایوجود دارد  یخراسان رضو

د استان در سن یکالاها یبا اشاره به سنجش سطح فناور ریکب

 نیا نیاز اقدامات در تدو گرید یکیتوسعه صادرات، به عنوان 

 نیشورمان بر اک یکه بنا یی: از آن جاکندیسند اشاره و اظهار م

 و دیاجتناب و به سمت تول هیبود که از صادرات خام و مواد اول

 ...کتحر شتریارزش افزوده ب بو کس انیدانش بن یصدور کالاها

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

هر برنامه  ای «یتوسعه صادرات خراسان رضو»سند  یدر اجرا زانیتا چه م یمتول یدولت یدستگاه ها

 حوزه، موفق عمل کرده اند؟ نیدر ا گرید یبالادست

 یدر خراسان رضو یصادرات یها یهدف گذار یافق مبهم برا
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ت: گف یخراسان رضو یصنعت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

 یانرژ یها رساختیفقدان ز لیبه دل یاریگذاران بس هیسرما

و صنعت ندارند، چون  دیدر حوزه تول یگذار هیبه سرما یلیتما

 نیدر ا یجد یهاخود با چالش تیدانند که در ادامه فعال یم

 .بخش مواجه خواهند شد

و معادن و  عیصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

جلسه  نیرخصت در چهارم یغلامعل ،یخراسان رضو یکشاورز

وان عن «یمعدن عیمعدن و صنا»و « صنعت» یها ونیسیمشترک کم

ست ا یموضوع ،یدیمراکز تول یبرق و گاز برا نیکرد: دغدغه تام

. فعالان تبدل شده اس یجد یبه دغدغه ا ریکه در سنوات اخ

 اسیدر ق دیدر بخش تول برق و گاز یچالش شرکت ها یاقتصاد

که به رغم مشکلات موجود،  دوارندیدانند و ام یبا رشد تقاضا را م

تا زمستان امسال، مشکلات و چالش  ردیشکل بگ یتعامل کاف

خش ب یامسال برا نیتابستان هم یحت ایکه سال گذشته  ییها

 .صنعت بروز کرد، تکرار نشود

مشکلات و مسائل خود را  دیبا یکرد: فعالان اقتصاد حیتصر یو

 یبخش خصوص یگفت و گو یبه شورا یدر خصوص کمبود انرژ

 یریگیمورد پ یمشکلات به نحو موثر نیاستان منعکس کنند تا ا

 .منتقل گردد زیو به مراجع بالاتر ن ردیقرار بگ

 یربهت ریرا با تدب یاگر منابع خداداد نکهیبر ا دیبا تاک یو

مان را محصولات میتوان یم یده بالاتربا ارزش افزو م،یکن تیریمد

خاطرنشان کرد:  م،یعرضه کن ایبه دن

 نیا یاز منابع است اما زمان یکشور ما غن

 یم جادیا یاقتصاد ما بهره ور یمنابع برا

 رزشا دیکند که مصرف آن ها با تول

 .همراه باشد ییافزوده در محصول نها

ه ب یرسانه مل دیبا نکهیبا اشاره به ا یو

 یبها یانرژ نهیفرهنگ مصرف به

 یکرد: در سال جار انیدهد، ب یشتریب

 نیرود از ا یم دیام دند،یلطمه د اریقطع برق بس نهیدر زم عیصنا

ه گذاشت دیبر شانه حوزه تول یما در بخش انرژ یپس چالش ها

 .ردیبخش صورت پذ نیدر ا یبهتر تیرینشود و مد

 هیتوج یتوسط بخش خصوص یدیخورش یها روگاهیاحداث ن

 ندارد یاقتصاد

 عیمعدن و صنا ونیسیکم سیرئ ،یادامه احمدرضا صفار طبس در

سخن پرداخت و  رادیبه ا یخراسان رضو یاتاق بازرگان یمعدن

مشکل شرکت گاز را در خصوص  یعنوان کرد: فعالان اقتصاد

در مورد کمبود  عیصنا یکنند اما چالش ها یدرک م یکمبود انرژ

به  ینوعباعث شده تا مشکل به  یو برق در مقاطع گاز

 یلیه تعطب یانرژ یقطع یعنیکند.  دایپ یتشر ییکننده نهامصرف

ول کمتر و کمبود محص دیتول اشجهیکه نت دهیانجام دیخطوط تول

 یکالا برا یموجود، گران تیدر بازار بوده است و ماحصل وضع

ر د مانیس عیبرق صنا یمردم است. نمونه آن را هم در بحث قطع

  .میتابستان امسال شاهد بود

شود تا  دهیشیاند یریمشکلات تدب نیا یبرا دیکرد: با دیتاک یو

ر که د میدان ینشوند. م انیدچار خسران و ز عیصنا نیاز ا شیب

 بدان نیما وجود ندارد اما ا دیمصرف و تول انیم یحال حاضر تراز

 یتر م یکه هر سال جد یو چالش میکه منفعل باش ستیمعنا ن

  ... یذارگ هیو سرما شتریب دی. اگر به تولمیریبگ دهیشود را ناد

  

 مطرح کرد: یخراسان رضو یصنعت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

به  دیجد یهایگذار هیمانع از ورود سرما ،یانرژ یهارساختیفقدان ز 

 شود یعرصه صنعت م

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق
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: تک استان گفت یو آب اتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم سیرئ

در حوزه صادرات و واردات را به همراه  تیشدن ارز، شفاف ینرخ

از  یناش یمهم محقق گردد و توامان موانع صادرات نیدارد. اگر ا

وان به ت یرفع گردد، م زینشده گذشته ن یکارشناس ماتیتصم

 .بود دواریکشور ام یتوسعه عرصه تجارت خارج

خراسان  یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبه گزارش اتاق بازرگان 

 یاه ونیسیمقدم در نشست مشترک کم یعتیشر یعل ،یرضو

 ییاتاق مشهد که به منظور شناسا« تجارت»و « و آب یکشاورز»

از منظر فعالان  یخارج یبخش بازرگان یچالش ها نیعمده تر

 تیکرد: سال هاست که بر اهم انیبرگزار شده بود، ب یاقتصاد

حوزه کهنه  نیشود اما مشکلات ما در ا یم دیبخش صادرات تاک

بدان معناست که بارها تکرار شده اما به رغم  نیهستند و ا

 .نشده اند ییچاره جو یها، به درستوعده

لات محصو یگذار متیاست که ق نیما بر ا دیاظهار داشت: تاک یو

 یتشکل ها و شرکت ها ،یتوسط جهاد کشاورز دیبا یکشاورز

، به صورت  1۷از سال  شیپ یو حت ردیانجام بگ شرویپ

گرفته اما در حال حاضر مسئولان  یاقدام انجام م نیا یخوداظهار

در  یینابه جا اتانتظار ،یبا بخش کشاورز ییعدم آشنا لیبه دل

الان فع یرا برا یروند، مشکلات نیدارند که ا یگذار متیبحث ق

 .رقم زده است یحوزه کشاورز

سال  یکرد: از ابتدا حیتصر یو 

مطرح  یمسئله تعهد ارزکه  1۷

 یدر اتاق بازرگان یشد، جلسات

و صادرکنندگان  دیبرگزار گرد

نمونه، تشکل ها و مسئولان وقت 

در نشست  زین یبانک مرکز

مذکور حضور داشتند و مسائل و 

 نیا رامونیرا پ شانیدغدغه ها

خورده مطرح تجربه شکست

هم  ریاخ لسا 9 ینمودند. ط

حوزه انجام گرفته تا روند مذکور  نیدر ا یامجدانه یها یریگیپ

ان مسئول یاز سو یاریبس یرغم آنکه وعده ها یاصلاح شود اما عل

 .میارا شاهد نبوده یاما در عمل، اتفاق درخور میدیشن

شوند  یکه وضع م ینیداشت به قوان یمقدم، گوشه چشم یعتیشر 

مه انمونه، بخشن یرسند و خاطرنشان کرد: برا یاجرا نم یاما به پا

 هیپا یگذار متیق د،یگویابلاغ شده که م 1۷ بهشتیدر ارد یا

 نیشود اما متاسفانه ا یبازنگر کباریماه  ۲هر  دیکالا با یصادرات

بعضا مشاهده  یمحصولات کشاورز از یمهم محقق نشد. در برخ

رخ ن تهیها، در کمآن یصادرات هیپا یبرا یگذار متیشده که ق

 .است افتهی شیبرابر افزا ۵ یال 4گمرک به حدود  یگذار

تر لازم بس دیبا یسالم اقتصاد یها تیفعال یکرد: برا حیتصر یو

شود. به طور مثال؛ در بحث  نیتضم زیها ن هیفراهم و روند ها و رو

 یگذار هیسرما یمقوله ها نیو آب که از مهم تر نیزم تیمالک

 دیبا ،دارند هیبازار سرما یبرا زین یاریبس یها تیهستند و جذاب

 .ردیصورت بگ فیتکل نییتع

است،  انریزعفران در انحصار ا دیتول نکهیا انیمقدم با ب یعتیشر

بخش  نیو صادرکنندگان ا دکنندگانیلذا توجه به مشکلات تول

محصول کمک کند، ادامه داد:  نیا یبازار جهان تیتواند به تقو یم

ائات، اقتض نیتراز مهم یبازار زعفران در غفلت مسئولان به بعض

  .ستمواجه ا یجد یهابا چالش

 :یخراسان رضو یو آب اتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم سیرئ

شدن ارز و رفع موانع توسعه  یتک نرخ ،یمطالبه فعالان اقتصاد 

 صادرات است

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق
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جلسه  نیو هشتم ستیدر ب

 یگفت و گو یشورا رخانهیدب

خراسان  یدولت و بخش خصوص

درخواست فعالان بخش  ،یرضو

 ضیاصلاح و تعر یبرا یخصوص

توس به  یجاده شهرک صنعت

 هیشد و توافق اول یبررس زیشاند

جاده  ریاصلاح ادامه مس رامونیپ

مشهد در  یمذکور توسط شهردار

 .حاصل آمد ،یمطالبات دولت اآن ب یها نهیقالب تهاتر هز

 یو معادن و کشاورز عیصنا ،یگزارش  خبرنگار اتاق بازرگان به

 نیمدر ه رخانهیدب نیا سیرئ ،«یاکبر لباف یعل» ،یخراسان رضو

 تیوضع فیتکل نییتع رامونیرابطه اظهار کرد: جلسه امروز پ

 نیتوس است. ا یبه شهرک صنعت زیشاند ییپروژه راه روستا

ش دولت و بخ یفتگوگ یدر دستور کار شورا ترشیموضوع از پ

 نیل اح یبرا ییها یریگیهم پ یاستان بوده و در مقاطع یخصوص

 تیانجام گرفته و در نها یمتول یدولت ینهادها یمسئله از سو

 .شده است یاز جاده بهساز لومتریحسب توافقات دو ک

بزرگ  یاز شهرک ها یکیتوس  یرک صنعتادامه داد: شه یو

در  خطه نیاشتغال ا تیاز ظرف یاباشد که بخش عمده یاستان م

 یرگذا هیجذب سرما یبرا ییبالا لیآن متمرکز شده و پتانس

شهرک  نیبه ا یو منته یورود یدارد اما جاده ها یو خارج یداخل

 .مناسب هستند یها رساختیفاقد ز

 یدولت و بخش خصوص یگفت وگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 یترددها ریمس نیشد: از آن جا که روزانه در ا ادآوریاستان 

هار و گلب یبه شهرها یدسترس ریو مس ردیگ یصورت م یفراوان

 یجاده با هدف ارتقا نیا یسامانده د؛یآ یبه شمار م زیچناران ن

 یخصوص خشدولت و ب یو سهولت تردد در آن، همکار تیامن

 .طلبدیرا م

دهند، عدد  ی، نشان م شیدو سال پ ییافزود: آمارها یلباف

تومان  اردیلیم ۵3جاده حداقل  نیا یلازم جهت بهساز یاعتبار

است.  رشتیبه مراتب ب ،یفعل طیمبلغ قطعا در شرا نیبوده که ا

بخش اعم از سازمان  نیدر ا سازمیو تصم یمتول یهادستگاه

، ها انهیحمل و نقل پا ایو  یراه و شهرساز ،یزیبودجه و برنامه ر

( و بخش زیشاند -)طرقبه نالودیب یفرماندار ،یاستاندار یدفتر فن

اده ج نیا تیوضع فیتکل نییتع یبرا ستیبا یم یخصوص

 .کنند یهمکار

اداره کل  یهاراه یاداره نگهدار سیرئ ،ییرجا یادامه عل در

عنوان  یدر سخنان یخراسان رضو یاو حمل و نقل جاده یراهدار

حسن آباد مربوط به اداره کل  ییمحور روستا یکرد: نگهدار

 ترشیکه پ ییها یریگیاست. با پ یو حمل و نقل جاده ا یراهدار

شده و در حال بهره  اختهمحور س نیانجام شده بود، قطعه اول ا

با  زیجاده ن نیا یدر بحث نگهدار نکهیرغم ا یاست و عل یبردار

کار در حال انجام  نیوجود، ا نیا با اام میمواجه بود ییچالش ها

 .است

 یو شهردار یاو حمل و نقل جاده یادامه داد: اداره کل راهدار یو

ا جاده ر ضیرا دارند که تعر یآمادگ نیاعتبار ا نیدر صورت تام

 است یچند سال ییروستا یمحورها یآغاز کنند. احداث و بهساز

واگذار شده است  یاو حمل و نقل جاده  یکه به اداره کل راهدار

  .... اگرردیگ یتوسط ما انجام م زین ییروستا یراه ها یو نگهدار

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق

 د:مطرح ش یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیو هشتم ستیدر ب

توس  یشهرک صنعت یلومتریک 6جاده  یتداوم اصلاح و بهساز شنهادیپ 

 مشهد در قالب سازوکار قطعه اول یتوسط شهردار
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بندرنوشهر به فعالان  لاتیو تسه هارساختیز ها،تیظرف یمعرف

  یهانویسیموضوع نشست مشترک کم ،یخراسان رضو یاقتصاد

 .استان بود یاتاق بازرگان« تجارت»و  «تیحمل و نقل و ترانز»

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

ل حمل و نق ونیسیکم سیرئ ،«یزدی انیاحمد زمان» ،یخراسان رضو

نشست به درخواست  نیا یاتاق مشهد در ابتدا تیو ترانز

اداره کل بنادر مازندران جهت ارائه  یجلسه از سو نیا یبرگزار

اره بندر نوشهر اش یستیو تور یو اقتصاد یحمل و نقل یهاتیظرف

نستان ترکم یفت: با توجه به مشکلات به وجود آمده از سوکرد و گ

از  شیب یط یو حمل و نقل تجار یمرز یها تیمحدود جادیدر ا

رو به  ییایصادرکنندگان به استفاده از حمل در لیتما ر،یاخ کسالی

کالا  لحم هنیدر زم یمشکلات ان،یم نیگذاشته است. البته در ا یفزون

 یدر حال نیاز آن وجود دارد. ا یناش یها نهیرو و هز-رو یبا کشت

 وهیش نیبهتر ،یکنون تیرو در وضع-رو یاست که استفاده از کشت

وارد  توانندیما نم یناوگان جاده ا رایماست؛ ز یحمل کالاها یبرا

 یکالاها را به کِشنده ها پ،یترکمنستان شوند و به روش ترانش

 .دهندیم قالترکمنستان انت

 یترسدس یبرا یبه بنادر شمال ازین ریو سال اخکرد: در د دیتاک یو

به قزاقستان سفر  991۷شده است. در سال  شتریب انهیم یایبه آس

رو -رو یکشت 9۷در آن زمان، بندر اکتائو در آن کشور  م؛یکرد

از  یکی ای رآبادیبا بندر ام یهمکار یبرا زیداشت و در همان برهه ن

ق موضوع به محا نیکردند؛ اما متاسفانه ا یآمادگاعلام  رانیبنادر ا

 .رفته است

ادامه  مشهد یاتاق بازرگان تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم سیرئ

 م،یشمال به جنوب هست دوریکر یایشد: اگر به دنبال اح ادآوری

ود و توجه ش تی. اگر به مقوله ترانزمیورود کن نهیزم نیدر ا دیبا

خواهد بود.  به نفع کشور م،یهره ببرب یبنادر شمال تیاز ظرف میبتوان

و  تانزسیو قرق جانیما به آذربا یو صادرات یتینزترا یامروز بارها

 یبا کشت توانیخزر م یایکه از در یرود؛ درحال یم هیسپس روس

 .ارسال نمود هیبه روس میرو، بار را به طور مستق-رو

اتاق مشهد گفت: دولت  تیحمل و نقل و ترانز ونیسیکم سیرئ

 یکار را به بخش خصوص نیرو ندارد و ا-رو یکشت دیبه خر یلیتما

و از  لازم را داشته باشد زهیانگ دیبا زین یسپارد؛ بخش خصوص یم

 .برخوردار شود نهیزم نیدر ا یفاتیتخف

 به یاز سخنانش با اشاره به خراسان رضو یگریدر بخش د یو

درصد  83طر نشان کرد: عنوان قطب حمل و نقل کشور خا

تان اس نیاز ا انهیم یایبه افغانستان و پاکستان و آس تیترانز

 .مغتنم شمرده شود دیبا تیو ظرف گاهیجا نیو ا ردیپذیصورت م

 بندر نوشهر یها تیظرف حیتشر

ن اداره کل بنادر استان مازندرا یبندر ریمد ،یشکرالله شکر سپس

  ...بندر ۷خزر  یایدر هیسخن پرداخت و گفت: در حاش رادیبه ا

 مشهد صورت گرفت یاتاق بازرگان« تجارت»و  «تیحمل و نقل و ترانز» یهاونیسیدر نشست مشترک کم

ه ب تیتوسعه ترانز یبندر نوشهر در راستا یهاتیظرف یبررس 

 انهیم یایآس

 

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 یو عمران اتاق بازرگان یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

رسالت ما در  ،یاقتصاد یهاگفت: در بزنگاه چالش یخراسان رضو

و  تیحما ،یمشورت -یساختار تخصص نیو ا یاتاق بازرگان

کسب و کار موجود است  یجوان در فضا یروهاین یبرا یساززهیانگ

 تیودر اول ل،یزه و توان تحلیانگ یجوانان دارا زیاستناد ن نیو به هم

 .قرار دارند ونیسیکم نیبا ا یهمکار

 یو معادن و کشاورز عیصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 نینشست ا نیستمیدر ب« محسن خنداندل» ؛یخراسان رضو

 یدسو مهن یشاغل در بخش خدمات فن یانسان یرویبه ن ون،یسیکم

و  یکرد: معتقدم که ما در جذب منابع خدمات فن انیو ب استان اشاره

 ییو قادر به شناسا میاشتهندا یاستان عملکرد مطلوب یمهندس

ها از آن یبردارو بهره نهیزم نیافراد متخصص در ا یهایتوانمند

 .است یجد یو بررس یواکاو کی ازمندیموضوع ن نیو  ا میانبوده

روند  هنکیا یزد و متذکر شد: برا ونیسیکم نیبه عملکرد ا ینق یو

رر در بهره مک شرفتیکند و شاهد پ دایپ یرو تعال ونیسیعملکرد کم

امل ساختار را در تع نیاست تا ا ازین م،یآن باش یها تیاز ظرف یریگ

. میو متخصص قرار ده یاجوان، صاحب فکر، حرفه یروهایبا ن

به  دیاست، با ساختار نیا اریدر اخت تیظرف نتوامان آنچه به عنوا

 .دیایحوزه ب نیکمک نسل جوان فعال در ا

 شیپ یبرنامه ها نیجلسه را تدو نیا یاز دستور کارها یکی خنداندل

 یها تهیعملکرد کم شیپا تیعنوان کرد و بر اهم ونیسیکم نیا یرو

 نیو اقدام ا یدر روند بررس دیجد یازهایو توجه به ن رمجموعهیز

 .کرد دیتاک ون،یسیکم

 یدیو ناام یگرکه کاهش مطالبه یبا ابراز تاسف نسبت به اتفاقات یو

 یرا موجب شده، عنوان کرد: صدا یداران اقتصادفعالان و بنگاه

 یکه در حوزه خدمات فن یو به طور مشخص افراد یفعالان اقتصاد

از  یرسد. آن ها با انبوه ینم ییدارند، به جا تیفعال یو مهندس

 یه گرمطالب جیبه نتا یدیهستند اما ام بانیمشکلات دست به گر

د و کش یموضوعات دست م شتریب یریگیندارند، پس عملا از پ

 جادیها ا یگذار هیها و سرما هیسرما یها چالش و خطر برا نیهم

 .کند یم

( ونیسیکم نیا لی)ذییدانشجو تهیکم تیبه فعال یگوشه چشم یو

 ونیسیکم یادادهیبا رو یهمکار یدانشجو برا 4۵داشت و گفت:

فر در ن کیتعداد  نیو عمران ثبت نام کرده اند که از ا یمهندس ،یفن

 سانسیلنفر در مقطع فوق 99 ،ینفر در مقطع دکتر 9 ،یمقطع کاردان

قاطع در م یپراکندگ نیهستند. ا یارشناسافراد در مقطع ک ریو سا

امر  کیاست و  ییدانشجو تهیو توان بالقوه کم یدهنده انرژنشان

 .شودیمحسوب م یستودن

در جهت برطرف ساختن  یشهر از بخش خصوص یشورا یظرخواهن

 مشکلات موجود

 خدمات ونیسیکم سیرئ بینا ان،ینشست رضا احد نیادامه ا در

 روند حیبه توض زین یو عمران اتاق خراسان رضو یمهندس ،یفن

 که برگزار شده است پرداخت و یجلسات یشهر ط یعملکرد شورا

شهر در  یگفت: در حال حاضر، جلسات برگزار شده با شورا

موجود و مرتبط با  یو پروژه ها یو عمران شهر یخصوص مهندس

 نیچهار نوبت صورت گرفته است که در ا یشهر؛ ط تیریمد

که نقطه نظرات ما را در مقام  رفتندیشهر پذ یشورا یجلسات، اعضا

 .اعمال کنند شانیهاحوزه در برنامه نیفعال در ا یبخش خصوص

 یها از هماهنگجلسات، تشکل نیادامه داد: خوشبختانه در ا یو

ع به دنبال مناف صداکیها آن یبرخوردار هستند و تمام یرینظیب

 .باشندیخود م یو شهر یاستان

و  یشهردار یها یدر خصوص همکار یاجمال یاو در ادامه گزارش

 .ارائه کرد یبخش خصوص

و  یتر خدمات فنفعال یهابا گروه یزوم ارتباط اتاق بازرگانل

 یمهندس

 یو مهندس یفن یالقضات، عضو انجمن شرکت ها نیع محمدجعفر

  ... یهاتیعنوان کرد: معتقدم اگر در خصوص فعال یدر سخنان زین

 کرد: دیتاک یخراسان رضو یو عمران اتاق بازرگان یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

 کسب و کار یجوان در فضا یروهاین یبرا یساززهیو انگ تیحما تیاهم 

 موجود

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق
05 

https://www.mccima.com/?id=73913


 

 

  0040 ماه  آذر

www.mccima.com mccima mccima_official 
 

 

 

 

  

اره و ترکمنستان با اش رانیاتاق مشترک ا سیرئ یخراسان رضو

ان و ترکمنست رانیا یتجار در تبادلات یبه نقش خراسان رضو

صادرات کشور به  کانینوک پ یگفت: خراسان رضو

چون صادرات بخش  شودیشناخته م ایترکمنستان و اوراس

 .ردیگیاستان صورت م نیا قیاز طر یصادرات یاز کالاها یاعظم

در خصوص تعاملات  سنایوگو با امحمدنژاد در گفت دیمج

سالانه  ریسال اخ ۲ ی: طو ترکمنستان اظهار کرد رانیا یتجار

دلار به کشور ترکمنستان صادرات  ونیلیم 933حدود 

و  رانی. متاسفانه در حال حاضر صادرات امیاداشته

درصد کاهش  13، ۲39۷و  ۲39۱ترکمنستان نسبت به سال 

ان به ترکمنست رانیا یصادرات یکرده است. عمده کالاها دایپ

 .است بوده یو صنعت یمربوط به حوزه ابزارآلات ساختمان زین

 یهادفـاز ه یکیان به عنوان ـافزود: کشور ترکمنست یو

 :و ترکمنستان مطرح کرد رانیاتاق مشترک ا سیرئ

 ایصادرات کشور به ترکمنستان و اوراس کانینوک پ یخراسان رضو
و ما با ترکمنستان تبادلات  رودیشمار مبه رانیا یصادرات

با رونق گرفتن مراودات  میاردوی. اممیاداشته یخوب یتجار

قش ن یبرا یاکشور فرصت دوباره نیبا ا یو تجار یاقتصاد

 دیتول ابو  دیایبه وجود ب نهیزم نیدر ا یبخش خصوص ینیآفر

در  را رانینام و نشان ا ت،یفیمرغوب و با ک یو صادرات کالا

 یبرخ زی. البته از ترکمنستان نمیترکمنستان زنده نگه دار

 یگنقش پررن زیموضوع ن نیکه ا شودیصادر م رانیکالاها به ا

 .کشور دارد ۲ یدر تعاملات تجار

خراسان  نقش انیو ترکمنستان با ب رانیاتاق مشترک ا سیرئ

با  عیاز صنا یکه خراسان رضو نیگفت: با توجه به ا یرضو

نقش  دتوانیاستان م نیبرخوردار است، ا یو قدرتمند تیفیک

با  یبه ترکمنستان و تعاملات تجار در صادرات کالا ییسزابه

 .کشور داشته باشد نیا

ت: گف یخراسان رضو یاتاق بازرگان ندگانینما اتیعضو ه

 ،رانیا یورود ناوگان تجار یطالبان برا دیجد تیمحدود

 .است یاقتصاد یهابرخلاف توافق

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان متذکر  یامت محمود

رانندگان و نامه مکتوب از طرف  یهاشد: بر اساس گفته

به  کباریروز  ۲۵هر  تواندیم رانیا یافغانستان، ناوگان تجار

 یهابرخلاف توافق نیکشور افغانستان وارد شود که ا

 .است یاقتصاد

 یرگیناوگان کشور د یبرا تواندینم یکشور چیافزود: ه وا

 یهم برا رانیقائل شود و تا کنون ا یتیمحدود لیبدون دل

 جادیا یتیدر مرز دوغارون محدود یافغانستان یهاونیکام

 .نکرده است

 :یخراسان رضو یاتاق بازرگان ندگانینما اتیعضو ه

 است یاقتصاد یهابرخلاف توافق ران،یرانندگان ا یطالبان برا دیجد تیمحدود

 

ونقل حمل یهاشرکت یانجمن صنف رهیمد ئتیه سینائب رئ

 یکه برا یادامه داد: رانندگان یخراسان رضو یالملل نیب

و گذرنامه  دیوآمد نسبت به گرفتن روادسهولت در رفت

ور که به ط شودیم عیضا نجایحقوقشان در ا کنند،یم نهیهز

 را به دنبال خواهد داشت. یقطع عواقب
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خش دولت و ب یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیو نهم ستیب

دوباره پرونده  یبه منظور بررس یخراسان رضو یخصوص

 یاز بنادر جنوب یدام یمشکلات موجود در حوزه حمل نهاده ها

 .شد یکشور برگزار

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

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

 ینشست اظهار کرد: در جلسه هشتادوپنجم شورا یدر ابتدا

 یشدن مصوبات شورا ییاجرا زانیاستان مقرر شد م یوگوگفت

 یجراا نهیکه در زم ییهاتا دستگاه میینما یوگو را بررسگفت

 نیاند، مشخص گردند. لذا در اخود عمل نکرده فهیمصوبات به وظ

 یشدن برخ ییاجرا زانیکه م میهست نینشست به دنبال ا

 .میکن یآنها را بررس یعدم اجرا لیمصوبات و دلا

با اشاره به مشکلات کارخانجات خوراک دام در موضوع حمل  یو

وگو ابراز گفت یاستان و مصوبات آن در شورا یدام ینهاده ها

نهاده ها از بندر  یلیکارخانجات خوراک دام، حمل ر یکرد: تقاضا

حمل  یبرا یاعلام کرده بود که مشکل زیامام بوده و راه آهن ن

شرکت راه  یدو خواسته از سو نهیزم نینهاده ها ندارد؛ اما در ا

که در بندر  یدر بارنامه ا نکهیوجود دارد؛ نخست ا  رانیآهن ا

 .ذکر شود یلیبه ر یحمل جاده ا رییشود، بحث تغ یامام صادر م

آهن  بار است؛ راه هیتخل یاذعان کرد: نکته دوم درباره مباد یلباف

بار کارخانجات خوراک دام  هیتخل یلازم را برا گاهرهیانبار و ذخ

 یرا از آنجا انجام دهد و بخش خصوص یریندارد تا بارگ اریدر اخت

لازم را به عمل  یو همراه یهمکار رساخت،یز نیا نیدر تام دیبا

 .آورد

 یدام یهانهاده دیتومان بابت خر اردیلیم 9۱3از مردادماه 

 پرداخت شده است

 زیت خوراک دام استان نکارخانجا هیاتحاد سیرئ ،یکاف دونیفر

ها  مبلغ پشت بارنامه یاتیجلسه ابراز کرد: سازمان امور مال نیدر ا

ته کند. الب یلحاظ نم یاتیمال یزند و در برگه ها یرا برگشت م

شود  یریتدب دیبسته است و با یسازمان به لحاظ قانون نیدست ا

ل آن حل و فص یمسائل قانون ای شودبحث گرفته  نیا یتا جلو

 .ما متضرر خواهد شد ینشود، بخش خصوص نیگردد که گار چن

انون است و طبق ق یرقانونیحمل غ هیپشت کرا نکهیا انیبا ب یو

اه دو م یها یریگیرغم پ یدر بارنامه لحاظ شود، گفت: عل دیبا

 .میا افتهیدست ن نهیزم نیدر ا یمطلوب جهیباز هم به نت ریاخ

 یتومان بابت نهاده ها اردیلیم ۵۷از  شیکرد: ب دیتاک یکاف

رقم فقط مربوط  نیکارخانجات به واردکننده پرداخت شده که ا

محصولات هنوز به دست  نیروز آبان ماه است اما ا 93به 

 ارقام مربوط به کارخانجات نیاست. البته ا دهینرس دکنندهیتول

از ارقام کارخانه  یقیباشد و اطلاع دق یم هیتحت پوشش اتحاد

 .میندار اریدر اخت ستند،یتشکل ن نیکه تحت پوشش ا ییها

تومان  اردیلیم 9۱3به  کیشد: از مردادماه تاکنون نزد ادآوری یو

نهاده به واردکنندگان پرداخت شده و هنوز به دست  نهیهز

است که  یدرحال نیو ا دهیخوراک دام استان نرس یکارخانه ها

از هفت خوان  دیدر گردش خود با هیسرما نیتام یکارخانه ها برا

 زیرا بپردازند. توامان بازار ن لاتیو سود تسه ندیبانک ها عبور نما

 یم بیبحث آس نیاز تبعات ا ره،یزنج نیا یبعد یدر حلقه ها

 .ندیب

از شرکت  ایتن سو 9۱3ادامه داد: امسال دو هزار و  یکاف

ات کارخانج هیرقم سهم نیا م؛یکرد یداریامور دام خر یبانیپشت

شرکت اعلام کرده به خاطر مشکل  نیخوراک دام بود؛ اما اکنون ا

ر استان د یبانیبار را از انبار شرکت پشت زانیم نیدر بندر امام، ا

اق اتف نیاست که چرا از ابتدا ا نیاخواهد نمود. سوال ما  صیترخ

کارخانه ها  شیروز پ 933رقم نخورد و زمان از دست رفت؟ 

ننموده  افتیکرده اند اما هنوز نهاده ها را در یداریرا خر ایسو

نهاده ها را از شرکت  نیا یخوب تیتوان با ظرف یم یاند. وقت

 افتد؟ یاتفاق نم نیکرد، چرا ا افتیدر یبانیپشت

 

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

گفت و گو در حوزه  یمصوبات شورا یو نظارت بر اجرا شیپا ،یبررس 

 یدام ینهاده ها

 نید(ک) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 یو بازار پول اتاق بازرگان یگذارهیسرما ونیسیکم سیرئ

در  ینبود خرد کاف شیسال پ 933گفت: از  یخراسان رضو

 لیواردکننده تبد کیکشور ما را به  یاقتصاد تیعرصه حاکم

 بر مینفت بفروش میتوانیکه نم یآن زمان راتیکرده که تاث

 دیند، باک رییتغ طیشرا نیا می. اگر بخواهافکندیم هیمملکت سا

 کیجب مو استیس نیو ممکن است ا میکن هیتک دیبر بخش تول

د و بخش مول یتعال یفضا را برا یشود ول یاقتصاد اضتیدوره ر

 .کند یاقتصاد کشورمان، فراهم م داریپا

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

در نشست  انیچمن یمحمدعل ؛یخراسان رضو یکشاورز

 ونیسیکم لیذ ییدانشجو تهیکه به همت کم «نانیآفرارزش»

 کردیاستان و با رو یو عمران اتاق بازرگان یمهندس ؛یخدمات فن

شده  رموفق به نسل جوان، برگزا یانتقال تجارب فعالان اقتصاد

از مسائل کشور در استفاده از  یاریحل بس شهیبود، عنوان کرد: ر

 یهاتیجوان نهفته است. در واقع هر چقدر فعال یروهاین تیظرف

کشور بر طرف نخواهد شد  ازیباز هم ن ابد،یتوسعه  ییدانشجو

جهت  نیقشر وجود دارد. به هم نیدر ا یادیز یهاتیچون ظرف

 یتیظرف نیباشد که از چن نیا دیبا زین یاقتصاد یهااهتمام تشکل

 ریادامه داد: لازم است در مس یو .ندینما یحداکثر یبردارهرهب

ا در است ت ازی. البته قشر جوان هم نمیده یتوسعه به جوانان انرژ

و  تیتجارت، فعال کی یاندازراه یابتدا

چند  به اندازه یداشته و گاه حت یشتریتلاش ب

و  یاز انرژ دینفر کار کند. در مجموع با

حل مسائل کهنه و بعضا  یجوانان برا اقیاشت

 .کرد یبردارپُرچالش کشور، بهره

با اشاره به دور افتادن دانشجو و  انیچمن

شان در صنعت و نقش یفایدانشگاه از ا

ا از عمدت انیکرد: دانشجو انیاقتصاد کشور، ب

 یبردارموجود در دانشگاه بهره یهافرصت

شان چون منتظر هستند که درس کنندینم

 تیعالبرد که ف ادیاز  دیفکر کنند. نبا ندهیعد به آتمام شود و ب

دشوارتر از زمان اشتغال به درس و  اریبس لیپس از اتمام تحص

 .دانشگاه است

نوآورانه در کشور  یهاتیدر خصوص علت کم بودن فعال یو

ر است چون د یقابل بررس یخیموضوع از نظر تار نیکرد: ا انیب

 رانیدر بخش اقتصاد ا یداردوره معاصر عمدتا نوع حکومت

. یستاناتیارزش از کار و مال دیمتاثر از نفت بوده و نه براساس تول

ما را به واردات سوق  یهااستیعمده س الیپول نفت به ر لیتبد

ر د یخردورز شرفتهیپ یاست که در کشورها یدر حال نیداده و ا

توار اس داریپا یهاارزش هیو اقتصاد بر پا شودیدنبال م یحکمران

 .گردد یم

 را در یمتعدد نیکه عناو کیالکترون انیشرکت ن رعاملیمد

 یندهایکسب نموده، با اشاره به فرآ یبخش صادرات و نوآور

توجه  دیو نوآورانه عنوان کرد: با نانیمحصول دانش ب کی دیتول

 رگیکدیبا  یادیز اریبس یمحصول اجزا کی دیداشت در تول

 یهاتخصص ازمندیاجزا ن نیاز ادارند که هر کدام  یهمکار

تنوع م یهاتخصص نیبه ا ازیهستند. به عنوان نمونه ن یمختلف

مهندس مشغول  ۲33 کیالکترون انیموجب شده تا در شرکت ن

  .باشند تیبه فعال

 :یو بازار پول اتاق خراسان رضو یگذارهیسرما ونیسیکم سیرئ

واردکننده  کیکشورمان را به  ،یاقتصاد تینبود خرد در عرصه حاکم 

 کرده است لیتبد

 نید(ک) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق
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دولت و بخش  یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیاُمیدر س

 یازسنیماش یمشکلات شهرک صنعت ،یخراسان رضو یخصوص

 ییمترو و روشنا ستگاهیا جادیشد و درخواست ا یمشهد بررس

 .دیشهرک مطرح گرد نیا یلومتریک میدوون ریمس

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

 رخانهیدب نیا سیرئ ،یاکبر لباف یعل ،یخراسان رضو یکشاورز

ه در که در گذشت یماتیتصم ینشست اظهار کرد: برخ یدر ابتدا

 یاستان اخذ شده است، طبق بررس یوگوگفت یو شورا رخانهیدب

، نشست نیما در ا ودرصد رنگ اجرا به خود گرفته ۵3ما تا حدود 

 یراب ییها یشیتا چاره اند میکن یم یگذشته را بررس یمحورها

 .میمصوبات داشته باش ماندهیدرصد باق۵3 یاجرا

 یریگیمشهد پ یساز نیماش یشهرک صنعت رانیافزود: مد یو

گلبهار داشته اند. -مشهد یاز مترو یبهره بردار یبرا ییها

 نیا ریدر مس یساز نیتوس و ماش یصنعت یروستاها و شهرک ها

 یم استفاده ریمس نیاز ا یاریکارگران بس مترو قرار دارند و لیر

در  یاریبس یها کیفشاهد ترا یبزرگراه کنون ،یکنند. از طرف

 کیاز تراف یادیرفت و برگشت است و مترو بخش ز ریمس

در کاهش  یاساس یریبزرگراه را کاهش خواهد داد و تاث

استفاده دو  یو حوادث خواهد داشت. اما دو موضوع برا یندگیآلا

 تگاهسیدو ا نکهیمترو مطرح است؛ نخست ا نیاز ا یشهرک صنعت

 درنظر یستگاهیشهرک ها ا یشده و برا فیتعر ریمس نیدر ا

 یاناز کس یادیاست که بخش ز یدر حال نیگرفته نشده است؛ ا

 یشاغل هستند، در گلبهار ساکن م یصنعت یکه در شهرک ها

شهرک ها،  یمترو برا هستگایا جادیباشند و در صورت عدم ا

 یو برخ ندیتوانند از قطار استفاده نما یاز ساکنان گلبهار نم یبخش

ا دارند ر یصنعت یهم که قصد رفتن به شهرک ها شهداز ساکنان م

 .بهره مند شوند تیظرف نیتوانند از ا ینم زین

 نیگلبهار در ا دیشهر جد انیکه متول یاظهار کرد: نکته ا یلباف

ود، ش جادیها ا ستگاهیا نیاست که اگر ا نیکند ا یعنوان م انیم

و به هدف  ابدی یم شیتردد قطارها افزا یبرا یزمان تیظرف

. ضمن میرسیمشهد تا گلبهار نم ریکوتاه کردن مس یبرا یگذار

 .نه ساز خواهد بودیهز د،یجد ستگاهیا جادیا نکهیا

ک موضوع مطرح شد و با کم نیا زیادامه داد: در گذشته ن یو

شهرک  یرا در ابتدا ستگاهیشد که ا نیدستگاه قضا، توافق بر ا

 ریراستا، طبق نامه معاون وز نیدر هم م؛یداشته باش یصنعت یها

 یراب یراه نکهیموافقت شده؛ مشروط بر ا ستگاهیا جادیراه، با ا

 .گردد ینیب شیآن پ یها نهیهز نیتام

:  اظهار کرد نیاستان همچن یوگوگفت یشورا رخانهیدب سیرئ

 یدر شهرکها نیزم رساختینبود ز ،یاز مشکلات کنون یکی

شماره  یتوسعه است. هم اکنون تنها شهرک صنعت یبرا یصنعت

 زین یاست؛ اما در استفاده از آن اراض نیزم یمشهد دارا ۵

 یتصنع گذار هیحل گردد. لذا سرما دیوجود دارد که با یمشکلات

در  یبرا یو برق و آب و گاز کاف نیدر مشهد وجود دارد؛ اما زم

عه توس یاز موانع جد یکیگذاشتن به او وجود ندارد. لذا  اریاخت

 .است یبسترساز ،یدر خراسان رضو

کشور  دیجد یشهرها رعاملیاذعان کرد: طبق آنچه مد یلباف

وجود  یصنعت یشهرکها ستگاهیا جادیا یاعلام نمود، موافقت برا

 نیا اتیشود. لذا با کل ینیب شیامر پ نیا یها نهیهز دیدارد؛ اما با

بحث  دیها با نهیپرداخت هز یمساله موافقت شد و درباره چگونگ

  ایشود؛  نیتام یبا بودجه فرماندار ای یستیاعتبار با نی. امیینما

  ...ای دیها اقدام نما نهیهز نیتام یبرا یصنعت یشرکت شهرکها

  
 نید(ک) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق

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

 یدو شهرک صنعت یگلبهار برا-از مترو مشهد یستگاهیلزوم احداث ا 
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ران و عم ی،مهندسیخدمات فن ونیسیکم ییدانشجو تهیکم یعلم

 یرخود س یعلم دیبازد نیدر نخست ،یخراسان رضو یاتاق بازرگان

اد در موفق است یدیاز مراکز تول یکی، «سامد»چسب  یبه واحد صنعت

مجموعه  نیکه در ا ییهاتیو توسعه زدند و از ظرف قیعرصه تحق

 .دندنمو دیفراهم آمده، بازد سعهبر دانش و تو یمبتن دیتول یبرا

 یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم نیا سی، رئ« حسن خنداندلم» 

 دیبازد نیا هیاستان در حاش یو عمران پارلمان بخش خصوص

 طیو نسل جوان امروز به واسطه شرا انیعنوان کرد: دانشجو

نسبت  یجد یهاکم و دغدغه زهیانگ یموجود کشور، اغلب دارا

رو  مهاجرت مارباعث شده تا آ زیمسئله ن نیهستند. هم ندهیبه آ

 .بگذارد یبه فزون

ر کرد و متذک دینسل جوان تاک یبرا یساززهیانگ تیبر اهم یو

 یرارا ب یطیشرا دیخود با یو اخلاق یمدن فیعمل به وظا یشد: برا

تا جوانان بتوانند در کشور خودشان شکوفا  مینسل نو فراهم کن

 .شوند

 نیدر ا زین« سامد» یدیمجموعه تول انگذاریبن ،یمحمود نیحس

د و اشاره کر یدیمجموعه تول نیا جادیدوستانه به سوابق ا دارید

شد،  یراه انداز« سامد»که مجموعه  یهنگام شیسال پ 44گفت: 

 یاریها بس یدر دسترس نبود و مشکلات و سخت یادیامکانات ز

، اشتغال مولد جادیآن و ا همجموعه، توسع نیا یریگشکل یرا برا

 ۲۵3از  شی. در حال حاضر مجموعه سامد بانجام گرفت

 میمتخصص دارد که به صورت مستق یروینفر کارمند و ن

نفر اشتغال  9333از  شیبا مجموعه در ارتباط هستند و ب

 .باشند یم یدیمرکز تول نیدر ارتباط با ا زین میرمستقیغ

ما به حضور جوانان توانمند و با  هنیاضافه کرد: م وی

ب آ نیدر ا دیدارد. آن ها با ازیو رشد ن یتعال یبرا زهیانگ

 نیسرزم نیا ندهیو خاک بمانند و با دستان پُرتوان خود آ

 .را بسازند

هد مش یدانشگاه فردوس یعلم اتیعضو ه انیظهور دکتر

عنوان کرد: در حال حاضر  دیو بازد دارید نیدر ا زین

مجموعه چسب سامد مشهد و  نیماب یف یارتباط موثر و هدفمند

 نیوجود دارد و ا یو نخبگان دانشگاه فردوس انیانشجود

. تر خواهد شد یقو ییدهایبازد نیچن نیا یارتباطات با برگزار

ستان ا یمراکز موفق صنعت ریسا یبرا تیظرف نیکه ا میدواریام

 .دیفراهم آ زین

اضافه کرد: اگر قرار بر مهاجرت باشد پس چگونه انتظار  یو

 دیکه با میما هست نیتا کشور از بحران ها عبور کند ا میداشته باش

ک آب و خا نیفرزندانمان در ا ندهیآ نکهیبه ا مانیرا با ا هنمانیم

 .میخورد، بساز یرقم م

و  یهندسم ،یخدمات فن ونیسیکم ییدانشجو تهیکم سیرئ ات،یب

 تیاهداف و فعال حیبه تشر دیبازد نیدر ا زیعمران اتاق مشهد ن

 ها،دیجنس بازد نیپرداخت و گفت: با ا ییدانشجو تهیکم یها

اد، اتفاق خواهد افت انیدانشجو یبرا یو ارتباط ساز یشبکه ساز

 یکه از مجموعه ها یممختلف هنگا یدر رشته ها انیدانشجو

 یکنند و بخش ها یم دیهمچون سامد بازد یبزرگ و موفق

 یزهیدر وجودشان انگ نندیب یمجموعه را م نیمختلف ا

 شانیا تجارب شود. ارتباط با بزرگان، کسب یم جادیا ینیآفرکار

  یاه تیاستانمان، از اولو نانیکارآفر یو پاسداشت تلاش ها

 .است یینشجودا تهیکم یمنشور اخلاق یاصل

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق

اتاق  یخدمات مهندس ونیسیکم ییدانشجو تهیکم یعلم دیبازد

 یمجموعه صنعت کیمشهد از 
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  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیئر

 چیتوس به ه یشهرک صنعت- زیگفت: جاده شاند یخراسان رضو

 سیو سرو نیسنگ یعبور و مروز خودروها یوجه برا

 تواندیو م ستیمنطقه مساعد ن یکارخانجات و مراکز صنعت

در شان شهرک  یاجاده نیرا رقم بزند. ضمن آنکه چن یمخاطرات

ه قصد است ک یگذارانهیاز منظر سرما صهینق کینبوده و  یصنعت

 .را دارند یصنعت-یمجموعه اقتصاد نیدر ا تیفعال

 یمعادن وکشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 نیسه اجل نیو دوم یدر  س «یاکبر لباف یعل» ؛یخراسان رضو

را  «زیجاده شاند ضیاصلاح و تعر»بحث  گریکه بار د رخانهیدب

در  یاتیاظهار کرد: در جلسه گذشته کل داد،یقرار م یمورد بررس

د توس مطرح ش یصنعت هرکش _زیجاده شاند ضیرابطه با تعر

وع موض نیا رامونیپ یشهردار ندهیبدون حضور نما یو توافقات

و  زیجاده شاند یبود که مابق نیجلسه ا یشکل گرفت. جمع بند

اول آن  یلومتریک ۲.۵که   یتوس با همان روند یشهرک صنعت

 یاتیشد، وارد فاز عمل ضیمشهد اصلاح و تعر یتوسط شهردار

 میتواند براساس همان ساز و کار قد یم یرشود. در واقع شهردا

نهاد باشد، نسبت به  نیکه مدنظرش ا یدیهر ساز و کار جد ایو 

 .ده اقدام کنداصلاح جا

بر ارزش افزوده  اتیاز مال یصنعت یبه سهم شهرک ها یااشاره او

 رساختیز یو بازساز یسهم در بحث نوساز نیصرف ا نهیو زم

ر مستق یاقتصاد یمراکز داشت و متذکر شد: بنگاه ها نیا یها

دهند و  یبحث را مورد اشاره قرار م نیا زیها نشهرک نیدر ا

 افتیبر ارزش افزوده در اتیها از مال یکه شهردار یتوامان سهم

د فراهم شو یساز و کار دیشوند. به هر رو با یم ادآوریکند را  یم

 داشته را به طور مطلوب شرفتیپ یکه درصد یتا بتوان پروژه ا

 .میبه ثمر برسان

ستان ا یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

( قانون برنامه ۱د )ب( ماده )متذکر شد: در بحث اصلاح بن

درصد از  93موضوع مطرح است که  نیپنجساله ششم توسعه با ا

از  یافتی( در۲( و )9) یعوارض ارزش افزوده موضوع اجزا

 یصنعت یها و نواحمستقر در شهرک یدیتول یواحدها

و ارائه خدمات آنها و  هارساختیز نیتام یبرا هارستانشه

 استان، در یصنعت یها و نواحتمام شهرک مهین یهاطرح لیتکم

نابع، م نی.همردیاستان قرار گ یصنعت یشرکت شهرک ها اریاخت

ستقر م یصنعت یو بنگاه ها یمورد استناد و مطالبه بخش خصوص

 .است یصنعت یدر شهرک ها

جاده  لومتریک ۱.۵از  لومتریک ۲.۵افزود: در گذشته  یلباف

ا توافقات استاندار وقت بتوس در قالب  یشهرک صنعت_زیشاند

 یرها ساز گرید لومتریک 4شده است. منتها  ییاجرا یشهردار

 شیهم پ یمهم بودجه و اعتبار نیا یندارد و برا یشده و متول

 یشانیمذکور پ دهجا نیاست که ا یدر حال نینشده و  ا ینیب

 لهیباشد و روزانه ده ها و صدها وس یتوسعه استان و شهرستان م

ردد ت یبه چناران، گلبهار و شهرک صنعت ریمس نیحمل و نقل از ا

 .کنند یم

 یمتول یدستگاه ها انیمشترک م یبه تفاهم یابیخواستار دست یو

 .جاده شد نیا لیتکم یمطالبه گر برا یو بخش خصوص

 یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

 ستگاهیخصوص احداث ادر »را دارد که؛ دینو نیا یخراسان رضو

 انجام گرفت در یتوافق زین یساز نیشهرک ماش یمترو در ورود

ت شرک ،یبا حضور بخش خصوص یمشارکت نهیزم نیواقع در ا

 شیگلبهار و... پ دیشرکت عمران شهر جد ،یصنعت یشهرک ها

و  دولت یگفت و گو یآن به شورا ییشد که مصوبه نها ینیب

 یروزها یرود ط یم دیو ام دیارجاع خواهد گرد یبخش خصوص

پروژه به مرحله  نیا یاجرا یمشاور و ... برا نییبحث تع یآت

 انجام برسد.

جاده  یبهساز یضرورت انعقاد تفاهمنامه چندجانبه برا

 توس یشهرک صنعت _زیشاند

 

 شد: یبررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نیو دوم یدر س

 -زیگشودن گره جاده شاند یبرا یو خصوص یبخش دولت شنهاداتیپ 

 توس یشهرک صنعت

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 ،یو عمران اتاق بازرگان یو مهندس یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

گفت: متاسفانه  یخراسان رضو یو معادن و کشاورز عیصنا

 آلوده شده و استیبه س ریناگز یطیاقتصاد کشور ما در شرا

 .سازد یرا به چالش دچار م یدو، بخش خصوص نیا یختگیآم

و معادن و  عیصنا ،یناتاق بازرگا یگزارش روابط عموم به

 نیدر نوزدهم« محسن خنداندل» ؛یخراسان رضو یکشاورز

 یمتذکر شد: بعضًا در تعاملات اقتصاد ونیسیکم نینشست ا

 حاکم است یاسیس یکردهایبه رو یده تیاولو نیهم زین یخارج

 .دشو یم یگذار هیو سرما یبخش خصوص ریگکه اثراتش دامن

 نیغانستان و تسلط طالبان بر ااف ریبه تحولات اخ یگوشه چشم او

در افغانستان سخن  رانیتمام ا مهین یهاکشور داشت و از پروژه

 هیابا سرم یو حت یآورد که بعضًا توسط بخش خصوص انیبه م

 یریاند و عنوان کرد: با اوج گحوزه در حال انجام بوده نیا یگذار

 رانیدتنها به صاحبان و م یپلماسید هکشور، دستگا نیبحران در ا

 نیا اکرده ت هیدر افغانستان توص رانیا یو مهندس یفن یهاپروژه

و  زاتیتجه آلات،نیاز ماش یاریکشور را ترک کنند و بس

 .مانده است یدر افغانستان باق یو مهندس یملزومات بخش فن

 یو مهندس یفن یهاکه پروژه یترمهم اریافزود: بحث بس یو

ع قرار داد، موضوع وصول در افغانستان را تحت الشعا رانیا

معوق شده و  زین انیجر نیبود که ا یمطالبات بخش خصوص

 نهیزم نیدر ا یانداز روشنچشم

چرا که منابع  شودینم ینیبشیپ

 یهاافغانستان در بانک یخارج

رسد  یبلوکه شده و به نظر نم یخارج

را  یتحول مثبت ک،ینزد ندهیلااقل در آ

حل افغانستان و  یخارج استیدر س

 ریمناقشات دولت مستقر با سا

 .میکشورها شاهد باش

 یاقتصاد یهادل به نشستخندان 

 یهاو کشور نیو چ هیروس تیاشاره کرد که با محور یچند جانبه ا

 هادر آن رانیو ا شوندیو البته پاکستان برگزار م CIS حوزه

که از اقتصاد  میندارد و عنوان کرد: نگران آن هست یحضور

چون نگاه قالب به مسئله اقتصاد در  مینار گذاشته شوک یجهان

چه از کشورها اگر یاریاست. بس یاسیما از منظر مسائل س ورکش

 تیشناسند، اما تلاش دارند تا ظرف ینم تیدولت طالبان را به سم

 یبازگردانند چون م یکشور را به حالت عاد نیخود را ا یها

 موثر داشته باشند.کشور حضور  نیا یاقتصاد ندهیخواهند در آ

 یلفمخت یکالاها ،یمرز یهابازارچه ییبا بازگشا رایپاکستان اخ

 .کندیه اجرا مبه افغانستان ارسال کرده و پروژ

 به واسطه تداخل آن با مسائل یدر اقدامات اقتصاد یثباتیاز ب یو

بخش انتقاد کرد و متذکر شد: شاهد  نینمودن ا یتیو امن یاسیس

 یخارج استیحاضر در بخش س یخارج گرانیباز رییتغ

ر، همچون قط ییهمچون کشورها ییو کشورها میافغانستان هست

به تعاملات خود در  یو... در حال شکل ده یامارات متحده عرب

د. کشور هستن نیمختلف و از جمله در حوزه اقتصاد با ا یبخش ها

و  به افغانستان داشت یسفر زین یاستاندار سابق خراسان رضو

 یکردیاما همچنان روسفر حاصل آمد  نیدر در ا یتفاهمات

دن ز وندی. پمیستیشاهد ن یرا در موضوعات اقتصاد یاتیعمل

ش را بخ نیا یها تیفعال ،یاقتصادبا موضوعات  یاسیمسائل س

  .کند یدچار م یثبات یبه ب

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق

 :یخراسان رضو یو عمران اتاق بازرگان یمهندس ،یخدمات فن ونیسیکم سیرئ

ا به ر یخصوصاز همه بخش شیاقتصاد، ب یزدگ استیاز س یاثرات ناش 

 کندیچالش دچار م
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 دولت و یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نیو سوم یدر س

موانع ارائه انشعابات برق به  ،یخراسان رضو یبخش خصوص

 زیشهرها و روستاها و ن میمستقر در خارج از حر یواحدها

 .شد یبررس عیصنا یگازبها شیاز افزا یمشکلات ناش

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

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

داد:  حیاستان پرداخت و توض عیاصن یبرا یدیبه چالش جد

که در قبوض صادره رخ  یو جهش مبلغ عیگاز صنا یبها شیافزا

 لیتبد ستانا یدیتول یواحدها یبرا یدغدغه جد کیداده، به 

موضوع  نیو ا میداشته ا شیدرصد افزا933از  شیشده و امسال ب

مسئله  نیشود و . توامان ا یشدن  واحدها م یراقتصادیموجب غ

را  اثر بگذارد و مصرف کننده زیتمام شده کالا ن یند بر بهاتوا یم

 .هم متاثر سازد

 شد یقبض گاز هم نوسان

سازمان صنعت،  یمعدن عیاداره صنا سیرئ ن،یافش محمدرضا

خصوص گفت: در اسفند  نیدر ا یمعدن و تجارت خراسان رضو

 یواحدها یگازبها نهیشده که هز بیدر مجلس تصو ی، طرح11

 لیدل نی. به همابدی شیها افزا یمیبق با خوراک پتروشمطا یدیتول

. هر متر است افتهی یادیز شیواحدها افزا دیتول یها نهیهز

 الیر 9۵33در سال گذشته به حدود  الیمکعب گاز از هزار ر

امر موجب  نی. ایدرصد 9۵3 یشیافزا یعنی نیاست و ا دهیرس

تمام  هنیشده و چالش رشد هز یدیتول یواحدها دیاعتراض شد

افزود: شرکت گاز به ما اعلام نموده  یو. دارد یرا در پ دیشده تول

تعرفه گاز بر  9433قانون بودجه  کیتبصره « د»به استناد بند 

 اساس اعلام شده است نیا

اره ب نیدر ا زین یخراسان رضو عیصنا رانیانجمن مد ریدب ،یمراد

 فارس جیفوب خل متیدرصد ق 93اخذ گازبها،  یگفت: برا

 ،یمیو پتروش یفولاد عیصنا یبرخ یشود و برا یمحاسبه م

 .گردد یفارس اخذ م جیدرصد فوب خل93

الحساب  یرا در هر ماه عل یادامه داد: شرکت گاز مبلغ یو

در ماه  فارس جیفوب خل نیانگیم نکهیکند تا پس از ا یم افتیدر

 یمن لیدل نی. به همدیقبل مشخص شد، مابه التفاوت را اخذ نما

 نهیهز نینمود و ا ینیب شیدر هر ماه پ یرا به درست متیوان قت

 یرا با مشکلات جد دیتولبه چالش نوسان دچار بوده و بخش 

 .مواجه کرده است

در سال گذشته و حدود  یدرصد933 شیافزود: افزا یو

از واحدها  یاریبس یبرا یگاز در سال جار یبها یدرصد933

 .اتفاق افتاده است

 واحدها یتعرفه گاز برخ کاهش یتلاش برا

و فروش عمده شرکت گاز استان  یخدمات فن سیرئ ،یلیاسماع

ولت به خزانه د میخصوص گفت: پرداخت گازبها مستق نیدر ا زین

اشد ها ب متیرود. به نفع استان است که تعرفه ها در حداقل ق یم

گانه و به طور جدا میداشته ا یمساله مکاتبات فراوان نیا رویو ما پ

ه که اتفاق افتاد ییها یریگیپ با. میوع را منعکس نموده اموض

فارس معقول تر  جیدرصد فوب خل93است، شمول داستان 

 نیکه شامل ا عیصنا یکه برخ میهست نیخواهد شد و به دنبال ا

 ستیل دی. بامیببر گرید یشود را به سمت تعرفه ها یدرصد م93

 .به صنعت و معدن ارسال گردد عیصنا نیا

که حداکثر کمک را به  میبوده ا نیزود: ما همواره به دنبال ااف یو

انشعابات و پرداخت تعرفه ها  نهیو در زم میداشته باش عیصنا

  .میداشته ا یمعمولا همراه

 ید(ن) کلیک ک ادامه خبر در وبسایت اتاق 

 مطرح شد: یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نیو سوم یدر س

 یصنعت یگاز واحدها یبها یدرصد300 شیچالش افزا 
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ت و تجار یگردشگر یها ونیسیکم لیاقتصاد ورزش ذ تهیکم

و  کسب تیظرف یبا هدف بررس ،یخراسان رضو یاتاق بازرگان

ر و تعامل موث وندیپ کی جادیا نیتانمان و همچنکار ورزش در اس

ستان ا یحوزه، به ابتکار پارلمان بخش خصوص نیا انیمتول انیم

 .برگزار شد

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

 اتیمحمدنژاد، عضو ه دیمج ؛یخراسان رضو یکشاورز

مشهد  یتجارت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ بیو نا ندگانینما

جلسه عنوان کرد: ورود به بحث اقتصاد ورزش و کسب و  نیدر ا

مورد غفلت بوده  یمتعدد لیعرصه، به دلا نیفعال در ا یکارها

اقتصاد  هتیکم جادیابتکار عمل را با ا نیمشهد ا یاست. اتاق بازرگان

 .ورزش به دست گرفته است

 گرید دو ضلع ینگاه در گرو همکار نیا یابیادامه داد: ثمر یو

ا ضمن ت میدار شنهادیراستا پ نیدانشگاه و دولت است. در ا یعنی

 یهمکار به دنیبخش یموثر، به منظور غن یهابرنامه یبعض نیتدو

 یمشهد، دانشگاه فردوس یاتاق بازرگان انیم یموجود، تفاهم یها

 .منظور منعقد گردد نیبه ا تاناس یبدن تیو اداره کل ترب

 لیتبد یبرا یو بعضا داخل یتجارب جهانبه  یاشاره ا محمدنژاد،

وان که ت یدرآمدزا و اثرگذار داشت و گفت: ورزش یورزش به صنعت

داشته باشد و تفکر  ییدرآمدزا

در پشت آن شکل  یاقتصاد

 انتفاع را متوجه نیشتریب رد،یبگ

از  تیاهداف خود و حما یتعال

 .کند یحوزه م نیا یاستعدادها

 نیمتذکر شد: جان کلام ا یو

ه که چ میکن یبررس دیاست که با

شود به منظور  یرا م یراه و روش

 شیتحقق اهداف ذکر شده، در پ

 طیگرفت تا ورزش از شرا

 ریخارج شده و درآمدزا بشود. ورزش در سا ینامطلوب کنون

 نیصنعت پولساز است که از ا کی ییکایو آمر ییاروپا یکشورها

و به رشد اقتصاد  دانافتهیدست  یاردیلیم یابه درآمده قیطر

له، مسئ نی. اکنندیکمک م ینیکشور، خصوصا در حوزه کارآفر

 .میااست که ما در کشورمان از آن غافل شده یفرصت مناسب

 انیبه ب یخراسان رضو یاتاق بازرگان ندگانینما اتیعضو ه نیا

مربوط پرداخت و اظهار کرد:  رانیسبک تفکر مد رییلزوم تغ

انه چه است. متاسف رییتغ ازمندیکشور ن ما در سطح رانیتفکر مد

در کشور، به  یبخش خصوص رانیو چه مد یدولت رانیمد

 .ندارند یادحوزه اعتق نیا یسازورزش و تجارت ییدرآمدزا

 یورزش را به راحت توانیم یرضوکرد: در خراسان حیتصر یو

از آن بدست آورد. به عنوان  یریگکرده و درآمد چشم یتجار

در سطح استان عملکرد  یبرند ساز نهیدر زم میانتویمثال، م

 یازسیتجار نهیتواند در زم یخطه م نی. امیداشته باش یمطلوب

که بخش  یانشود. زم یکشور یالگو کیبه  لیورزش تبد

ورزش  نهیدر زم یو سودآور دیمف یدادهایشاهد رو یخصوص

 .دنشان خواهد دا لیتما زین نهیزم نیدر ا یگذارهیباشد، به سرما

 یگذار هیاز جنس ورزش و سرما ییدغدغه ها

 ی...وجوانان خراسان رضوسرپرست اداره کل ورزش ،یداور نیافش 

 شد: یبررس یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیدر کم

وسعه ت یدانشگاه و دولت برا ،یجانبه بخش خصوصسه یهمکار شنهادیپ 

 استان یورزش یاز کسب و کارها تیو حما

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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برنامه  یقانون احکام دائم 9۲ماده « ب»بند  یاستان تهیکم سیرئ

در  یمهارت آموز»طرح  یگفت: اجرا یتوسعه خراسان رضو

 ح استان وضابطه مند و قانونمند در سط دیبا «یکار واقع طیمح

 یروین تیترب یعنوان برا نیا لیکه ذ یکشور دنبال شود تا اهداف

 .بود، محقق گردد دنظرم یییزاکار ماهر و توامان اشتغال

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

نشست،  نیدر ا «یاکبر لباف یعل» ؛یخراسان رضو یکشاورز

تان اظهار کرد: طرح مهارت اس یو حرفه ا یکل فن ریخطاب به مد

 نی. ایاست نه تحکم رخواهانهیکار خ یواقع طیدر مح یآموز

 زین نو برکات آ رشده که آثا فیبازار کار تعر ازیطرح منطبق با ن

طرح  نیا یخواهد شد. اجرا ییو کارفرما یمشمول جامعه کارگر

موضوع  نیبر ا زین یکند و نظارت کاف یرویاز ضابطه پ دیحتما با

 .ردیت پذصور

طرح م «یشاگرد _استاد»طرح ابتدا  بعنوان  نیکرد: ا حیتصر یو

 نیا موضوع داشتند. . نیبه ا یمتفاوت یکردهایرو یشد منتها برخ

در  زین یخوب اریبس جیشد و نتا ییدر گناباد اجرا 13طرح در سال 

ر د راتییطرح با تغ نیآن حاصل آمد. ا یشیو آزما لوتیفاز پا

 تایو نها دیها دچار تحول گرد هیو رو اورالعمل هبخشنامه ها، دست

طرح  قتی. در حقدیاشتغال کشور رس یعال یشورا بیهم به تصو

کار به  یواقع طیآموزش در مح

و ابلاغ شده است و  در  دهیرس بیتصو

 .باشد یآن م یحال اجرا

 9۲ماده « ب»بند  یاستان تهیکم سیرئ

برنامه توسعه  یقانون احکام دائم

 نیا یخاطرنشان کرد: اجرااستان 

 کسویاز  نانهینگاه واقع ب کیطرح با 

 یو از سو یخدمت به جامعه کارگر

 ییخدمت به جامعه کارفرما  گرید

 تیاست. آن چه که امروز حائز اهم

ال که متاسفانه در ح استبازار کار  ازیبر ن یاست، آموزش مبتن

 .کند یدر جامعه ما صدق نم یمساله ا نیحاضر چن

تا  کرده دیمساله تاک نیکرد: قانون گذار بر ا حیتصر یلباف

ش در حوزه آموز یازسنجیاما تاکنون ن ردیصورت بگ یازسنجین

 یال 13 که در سال یسند توسعه اشتغال یاست. حت فتادهیاتفاق ن

بر آن  دیاستان ها مطرح شد تاک ریدر استان خراسان و سا 19

 بازار ازیرحسب نب دیبا یو مهارت ینظر یداشت که آموزش ها

 .ردیکار صورت بگ

جامعه  بیطرح نص نیا یقطعا آثار و برکات اجرا نکهیا انیبا ب یو

کار بر حسب  یواقع طیشد: آموزش در مح ادآوریخواهد شد، 

ه کند ک یم نییتع یو حرفه ا یاست که سازمان فن یمدت زمان

شده است و در  ینیب شیپ کسالیروز تا  کیمدت زمان از  نیا

شود اما دستمزد به صورت  یحوادث  انجام م مهیمدت ب نیا

خواهد بود. نکته قابل توجه آن است که از مهارت آموزان  یتوافق

دوره مهارت  یدوره آزمون گرفته خواهد شد و گواه انیپس از پا

 .اخذ خواهد شد زین

برنامه  یقانون احکام دائم 9۲ماده « ب»بند  یاستان تهیکم سیرئ

فرما  شیو خو روید: کارگاه ها فارغ از تعداد نتوسعه اظهار کر

  ..با  یطرح، تفاهم نامه ا نیمشارکت در ا یتواند برا یبودن م
 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 کرد: دیتاک یبرنامه توسعه خراسان رضو یقانون احکام دائم 02ماده « ب»بند  یاستان تهیکم سیرئ

 طیدر مح یمهارت آموز»ضابطه مند طرح  یضرورت نظارت بر اجرا 

 یدر خراسان رضو «یکار واقع
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 یاتاق بازرگان یاجتماع یها تیمسئول ونیسیکم سیرئ بینا

از  یجامعه ناش یاز بحران ها یاریگفت: بس یخراسان رضو

وز از بر میاست. اگر بخواه ندهیبه آ دیفقدان آرامش و ام

 هیامجدانه سرم دیبا م،یبه عمل آور یریجلوگ شتریب یهابیآس

 .مییمان جیرا ترو یاجتماع یهاتیدر عرصه مسئول یگذار

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

 نیجلسه ا نیدر نهم« مهران دانشور» ؛یخراسان رضو یکشاورز

ساختار  نیا یآت یراهبردها یکه به منظور بررس ونیسیکم

برگزار شد، عنوان کرد: جامعه در حال حاضر  یمشورت-یتخصص

ه کرونا و تبعات آن بر خانواد یماریب وعیاز ش یناش یاز فشار روان

مختلف باعث شده تا مردم قرار و  یبرد و چالش ها یها، رنج م

 .آرامش خود را از دست بدهند

 یاتژاستر نییو تب فیجلسه را تعر نیا یهدف از برگزار او

وان کرد عن ونیسیکم نیا تیادامه فعال یروز برا طیمتناسب با شرا

 یهاتیتا اولو میخواهیم ونیسیکم نیا یو متذکر شد: از اعضا

ه توجه داشت ک دیارائه کنند. با شنهادیمورد نظر خود را در قالب پ

ش چه در بدنه بخ یاجتماع یهاتیسئولمفهوم م جیتلاش ما بر ترو

 .امر مهم است نیجامعه به ا قیو چه تشو یخصوص

 ندهیآ یهاو چالش رانیمهاجرت نخبگان از ا

اتاق  یاجتماع یها تیمسئول ونیسیکم ریدب ،یامه ناصر صادقدر اد

 یعنوان کرد: در زمان کوتاه یدر سخنان یخراسان رضو یبازرگان

کرونا  یریگکه پس از بروز همه

شگرف و  راتییگذشت، تغ

از  یاریسرخ داد که ب یپرشتاب

را  یکار و زندگ یهاهیعادات و رو

دستخوش  یدر روزگار کنون

 .کرد رییتغ

از  یافزود: کشور ما جدا یو

 یگرید یهایژگیکرونا، خود و

 راتییهم دارد که سبب تغ

در  ادیخواسته و ناخواسته ز

 . شودیکوتاه م یزمان یهابازه

 ،یدولت ییاجرا یهاتیریدر مد رییتوان به تغ یشمار م نیاز ا

 یفرهنگ ،یها اعم از اقتصادو برنامه هااستیتحولات مکرر در س

 یو حالا حتمسئله مهاجرت نخبگان  ،یاسیو س یو اجتماع

 هیهمسا یاز کشورها نیورود پُرشتاب مهاجر ران،یاز ا رنخبگانیغ

 ،ییآب و هوا یدر منطقه(، چالش ها یاسی)به واسطه تحولات س

و  یلیتحص تیبحران آب، وضع ژهیبه و یطیمح ستیو ز یمیاقل

 راننگ یو آمارها اتیدر سطوح مختلف، اخلاق یآموزش یفضا

 یاعتماد عموم یو کاهش جد یاجتماع یهابیکننده جرم و آس

فه مول نیمسئولان و... اشاره نمود. همه ا یکلام یهایاز بدعهد یناش

جه تو یما برا تیو مسئول گذارندیم ریما تاث یاجتماع یها بر زندگ

 .کنندیها را دوچندان مبه چالش

از امور  یاکمک به اصلاح پاره یبرا میکرد: معتقد حیتصر یصادق

 یشود و برا تیتقو هایبا شهردار یبهتر است تا ارتباط عموم

به  یشتریقدرت و فرصت ب ،یرونق کسب و کار و نشاط اجتماع

 یومو عم یردولتیداده شود تا با استفاده از امکانات غ هایشهردار

را در  هایاز عقب ماندگ یبخش نخود مردم، بتوا یو با همراه

  .جبران کرد یاجتماع یهارساختیحوزه ز
 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 :یخراسان رضو یاتاق بازرگان یاجتماع یها تیمسئول ونیسیکم سیرئ بینا

ر د یگذار هیمستلزم سرما نده،یآ یهابیاز بحران ها و آس یریشگیپ 

 است یاجتماع یهاتیعرصه مسئول
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به  یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیجلسه کم نیهفتم

در  یاز فعالان بخش خصوص یمشکلات جمع یمنظور بررس

اخذ بار جهت  یها انهیاجاره غرفه پا یموضوع هلوگرام قراردادها

با  ،یکارت بازرگان

ل تشک ندگانیحضور نما

 نایو متول یاقتصاد یها

در اتاق  یبخش دولت

 .مشهد برگزار شد

 یگزارش روابط عموم به

 ،عیصنا ،یاتاق بازرگان

 یمعادن و کشاورز

 ،«یاکبر لباف یعل»استان، 

در  تهیکم نیا سیرئ

ز داد: آنچه امرو حیدستور کار توض نیجلسه در خصوص ا یابتدا

قانون احکام  ۱۲ماده  یاجرا یدر دستور کار قرار دارد در راستا

اه با دستگ عاملاتتوسعه کشور و در خصوص م یبرنامه ها یدائم

است. در حال حاضر شرکت  رمنقولیدر رابطه با اموال غ ییاجرا

با اداره کل حمل و نقل  یدر حوزه حمل بار مشکلات یتعاون یها

توانند نسبت به اخذ کارت  ینمآن  یها دارند که در پ انهیپا

 نیر اربط د یذ یدستگاه ها ستیبای. لذا م ندیاقدام نما یبازرگان

ها و اداره کل صمت  انهیموضوع اعم از اداره کل حمل و نقل پا

 .اده کننداستف یحل مشکل فعل یبرا یاستان یها تیاستان  از ظرف

ها،  در  انهیو حمل و نقل پا یکرد،: اداره کل راهدار دیتاک یو

اجاره به افراد و شرکت  یرا برا ییحمل بار  مکان ها یها انهیپا

که با  ییدارند، قراردادها یواگذار نموده  و اعلام م یتعاون یها

 یسند رسم میکن یدر رابطه با اجاره محل ارائه م یبخش خصوص

 نی. و استیمراجعه به دفترخانه ن به یازیشود و ن یمحسوب م

است و منجر  یقانون احکام دائم ۱۲ماده  فیالبا تک ریموضوع مغا

 .دگرد یو دولت م نفعیافراد ذ ریها و سا یبه خسارت به تعاون

در  دیقراردادها با یتوسعه، تمام یبراساس قانون احکام دائم

 به ثبت برسد یدفاتر رسم

شرکت   رهیمد اتیه سیرئ بینا ن،یمتق یادامه محمد عل در

عنوان کرد: ما  یدر سخنان ین رضوداران خراسا خچالی یتعاون

که  میهست یحمل و نقل کالا به صورت جاده ا یشرکت تعاون کی

 یو حمل و نقل جاده ا یمان را سازمان راهدار تیپروانه فعال

تابعه حمل و نقل استان  یصادر کرده و در زمره شرکت ها

به  یرا در سازمان راهدار ی. شرکت ما غرفه امیشو یمحسوب م

به عنوان محل کسب و کار  ییاجرا یاز دستگاه ها یکیعنوان 

 .اجاره کرده است

 ییمکان ها یعموم یها انهیدر پا یادامه داد: سازمان راهدار یو

که با  ییدارد، قراردادها یکند و اعلام م یاجاره واگذار م یرا برا

 یسند رسم میکن یدر رابطه با اجاره محل ارائه م یبخش خصوص

. ستیبه مراجعه به دفترخانه ن یازیشود و ن یمحسوب م

به  ۷۲سازمان در سال  لیکاست که قانون تش نیمستنداتشان ا

 هییآنان اجازه داده است تا بدون مراجعه به دفترخانه بتوانند اجرا

 .کنند رونیصادر کنند و مستاجر را از محل اجاره ب

ادامه داد: شرکت ما در دو سال گذشته به دنبال اخذ کارت  یو

  ..اون بود.بوده اما عمده مشکل ما مربوط به اتاق تع یرگانباز
 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 شد: یبررس یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیدر کم

اجاره  یدار براهلوگرام یدر اخذ قراردادها یمشکلات بخش خصوص 

 بار استان یها انهیغرفه در پا
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 یگاناتاق بازر سهیرئ اتیسرکنسول پاکستان در مشهد و عضو ه

 یها یمشترک بر توسعه همکار یداریدر د یخراسان رضو

دو کشور  انیم یتجار یها هیدر روندها و رو لیتسه ،یاقتصاد

و  رانیا یزرگانبا یاتاق ها شتریتعاملات ب نیو همچن هیهمسا

 .نمودند دیپاکستان، تاک

و معادن و  عیصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 اتیزاده، عضو ه یمحمدرضا توکل ؛یخراسان رضو یکشاورز

راسان خ یاتاق بازرگان المللنیب یو مسئول نظارت راهبرد سهیرئ

استان  یکه در محل پارلمان بخش خصوص دارید نیدر ا یرضو

تعاملات  حثر شد، عنوان کرد: اگر نگاه دو کشور بر ببرگزا

ه رابط کیبه  توانیاستوار باشد، م یو موازنه تجار یاقتصاد

 .بود دواریام ه،یدو همسا نیا انیبلندمدت م

را  یاز شاخص ها رشد خوب یکرد: پاکستان در برخ حیتصر یو

 نیا یمنبع درآمد نیشتریشاهد بوده است. ب ریاخ یسال ها یط

 بخش ،ییغذا ،ینساج عیمعدن، صنا یور مربوط به حوزه هاکش

 یکشور دارا نیکه ا دهدیمسئله نشان م نیخدمات و ... است و ا

 یهافرصت زین عموضو نیاست. هم یخوب یاقتصاد یهاتیظرف

 .دهدیتوسعه تعاملات قرار م یبرا رانیا یرو شیرا پ یمطلوب

 ،یاتاق بازرگان سهیرئ اتیه عضو

 یاقتصاد یهایتگذاراسیبه س

تعاملات  یدر ارتقا زدهمیدولت س

اشاره  رانیا گانیبا همسا یاقتصاد

 هیکرد: دو کشور همسا انیو ب

 یارتقا ریو پاکستان، در مس رانیا

خود و  یاقتصاد یهاتیظرف

بخش  انیموثر م وندیتوامان پ

 دیدو کشور، با یخصوص

 یستگیخود را به شا یهاتیظرف

 .ندینما یمعرف

 انیم یخوب وندیمتذکر شد: پ یو

 زیآن ن تیتقو یدو کشور در بخش تجارت وجود دارد و برا

 را با حضور تجار و فعالان بخش یناریوب یبستر برگزار توانیم

 نیپاکستان فراهم کرد. به هم شاوریمشهد و پ یخارج یبازرگان

 اریپاکستان در مشهد، بس یکنسولگر یو همراه یمنظور همکار

 .بود دواهراهگشا خ

 کند یاستقبال م رانیبا ا یتعاملات اقتصاد شیپاکستان از افزا

 یناندر سخ زیسرکنسول پاکستان در مشهد ن ،یخان بهتن عارف

 رانیا مان،هیتعاملات با کشور همسا یعنوان کرد: ما از ارتقا

مختلف، به  یهاتا در بخش میدار یو آمادگ میکنیاستقبال م

 .مییامذکور کمک نم تیظرف لیتسه

 یهاو نظارت یتجار یزایدر خصوص روند اخذ و یحاتیتوض یو

کرونا ارائه نمود و عنوان کرد:  وعیش طیکشور در شرا نیا

ر صدور د یکنسول گر اراتیکرونا، اخت وعیش لیمتاسفانه به دل

کم شده است. در  اریها، بس تیاز محدود تیو ارائه نامه معاف زایو

 نیبه صورت آنلا شنیکیاپل قیز طرا زایاخذ و ندیحال حاضر فرآ

 یلگرکنسو انیو سپس اسلام آباد موارد تقاضا را م ردیگ یانجام م

 ...بودشکل ن نیروال بد نیکند. در گذشته ا یم عیو سفارت ها توز

 مطرح شد: یخراسان رضو یاتاق بازرگان سهیرئ اتیسرکنسول پاکستان و عضو ه داریدر د

 اورشیمشهد و پ انیمشترک م یتجار ناریوب یبرگزار شنهادیپ 

 

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

 از بندر یدامیهانهاده یاحمل جاده نهیگفت: هز یخراسان رضو

 یبه خاطر برخ ی)ره( در خوزستان به خراسان رضو ینیامام خم

آهن، رو حمل آن با راه نیاست از ا افتهی شیمشکلات افزا

 .موجود را بر طرف خواهد کرد یتنگناها

 یهاده دامافزود: مشکل ن رنایدر گفت و گو با خبرنگار ا  یلباف اکبریعل

 یها نهیهز شیااست و علت عمده افز یجد یدر استان خراسان رضو

 .شود یبخش هم به نحوه حمل و نقل آن مربوط م نیدر ا دیتول

به  یانتقال و حمل نهاده دام یمشکلات فرارو حیدر تشر یو

استان از  نیبه ا ینهاده دام صیاظهار کرد: تخص یخراسان رضو

در مازندران  رآبادی)ره( خوزستان و بندر ام ینیبندر امام خم ۲

)ره( حمل  ینیخش عمده آن از بندر امام خماما ب ردیگ یانجام م

)ره(  ینیبندر امام خم صلهاست که فا یدر حال نیشود و ا یم

اما فاصله بندر  لومتریک ۷۲3هزار و  یخوزستان تا خراسان رضو

 .است لومتریک ۷33استان  نیتا ا رآبادیام

 یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سییر

به خراسان  افتهی صیل نهاده تخصگفت: حم یخراسان رضو

 دریگ یانجام م ی)ره( به صورت جاده ا ینیاز بندر امام خم یرضو

 نهیتواند هز یاستان از سرخس م یلیر یخال تیکه ظرف یدر حال

 درصد 43 را)ره( تا استان  ینیاز بندر امام خم یحمل جاده ا

 .کاهش دهد

ه اداره است ک نیگآن قدر سن زیافزود: عدد پشت بارنامه ها ن یلباف

 .ردیذپ یآن را نم یبازار خراسان رضو میو ستاد تنظ یاتیکل امور مال

به خراسان  یادامه داد: انتقال بار نهاده به صورت جاده ا یو

 حمل بار به نیکه ا یاست در حال یا دهیچیکلاف در هم پ ،یرضو

ست ا یدر صورت نیو ا ردیانجام گ یلیر قیتواند از طر یم یراحت

 آن را بدهد یلیدستور حمل ر یوزارت جهاد کشاورز که

 یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سییر

به  ینهاده دام یاحمل و انتقال جاده نهیهز یخراسان رضو

 هنیکرد و گفت: هز فیتوص "گران اریبس"را  یخراسان رضو

 ستیز یو آلودگ یسوانح رانندگ ک،یپشت بارنامه، سوخت، تراف

 ستانا نیبه ا یاگران حمل جاده نهیبه فهرست هز زین یطیمح

 .شودیاضافه م

حمل مربوط به افت وزن بار است  نیهم در ا یافزود:عدد یلباف

 یوخراسان رض یها انهیکه اداره کل حمل و نقل و پا حیتوض نیبا ا

حمل جاده  ریتن بار نهاده در طول مس 93کند که در هر  یاعلام م

از  لیافت وزن به دل لویک ۵3به استان  ینیام خمآن از بندر ام یا

عدد  نیا یاتیاما اداره کل امور مال دارددست دادن رطوبت وجود 

 .ردیپذ یحمل نم یها نهیاز هز یرا به عنوان کسر

در  ،یدام یواردکنندگان نهاده ها گرید یادامه داد: از سو یو

راه  یاشبکه کنندیم افتیرا در یتومان 4۲33که ارز  یحال

اند لذا حمل بار را فقط به گرفته اریانداخته و جاده را در اخت

ه را عدد پشت بارنام نییتع یو حت کنندیخود واگذار م یونهایکام

جام شهرستانها راسا ان ایمرکز استان  رامر د انیبا متصد یدر تبان

 .دهندیم

 یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سییر

است که انتقال  نیفت:درخواست مشخص ما اگ یخراسان رضو

)ره( به  ینیبندر امام خم قیاز طر یبه خراسان رضو ینهاده دام

 نیا یآهن براراه یخال تیو از ظرف ردیصورت گ یلیصورت ر

 صیدستور تخص یشود و وزارت جهاد کشاورز یریگمهم بهره

 یلیرا به صورت ر ی)ره( به خراسان رضو ینینهاده از بندر امام خم

  ... است و یقسمت مربوط به بخش خصوص نیا رایصادر کند ز

 خواستار شد: یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 شود یلیر یرضو به خراسان یمدا حمل نهاده وهیش

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 نیببودجه واقع میکرد: دولت در تنظ هیتوص رانیاتاق ا سیرئ

در  یثباتیبه شکل ب یرا فعالان اقتصاد ینیباقععدم و جهیباشد. نت

 .خود شتیو عموم مردم در مع دیخواهند د شانیکسب و کارها

اره به با اش رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ 

در  یگفت: فعالان بخش خصوص یمشکلات حوزه گردشگر

 رانیا یاند. از طرفرها شده پناهیانگار ب یحوزه گردشگر

 یشماریب یعیو طب یخیتار یهااز جاذبه یبرخوردار رغمیعل

 .کند استفاده یخوببخش به نیخود در ا یهاتینتوانسته از ظرف

 ندگانینما اتینشست ه نیدر هجدهم یشافع نیغلامحس

 یهمس رانیدر ا یکرد: گردشگر دیتأک یپارلمان بخش خصوص

ور را در سال کش یناخالص داخل دیدرصد از کل تول 4.۲معادل 

 .به خود اختصاص داده است ۲3۲3

 یلیسدر حال حاضر پتان یبخش گردشگر رانیاتاق ا سیرئ گفتهبه

 کیموجود با  یهاتیتحرک در اقتصاد است و چنانچه ظرف یبرا

وند، اساساً به کار گرفته ش یکردهایرو رییو با تغ یاتیبرنامه عمل

 .میبخش باش نیدر ا یاملاحظهشاهد تحول قابل میتوانیم

 9439خود با اشاره به بودجه  یدر بخش دوم سخنران یشافع

در  ندهیسال ا یبرا یدرصد 8 یرشد اقتصاد ینیبشیگفت: پ

 ی. نهادهارسدیبه نظر م یراهبرد یاز خطاها یکیبودجه  حهیلا

را  دهنیآ یهاکشور را  در سال یمتوسط رشد اقتصاد یالمللنیب

از رشد  یداخل یهااند. برآوردهکرد ینیبشیدرصد پ ۲حدود 

 یالمللنیب یهاینیبشیبا پ یکشور هم تفاوت چندان یاقتصاد

 چگونه یدرصد 8 یتحقق رشد اقتصاد یطیشرا نیندارد. در چن

 ؟است ریپذامکان

در  ینیبواقع یمؤکد بخش خصوص هیکرد: توص دیتاک یشافع

به  یدتصارا فعالان اق ینیبعدم واقع جهیبودجه است. نت میتنظ

م و عموم مرد دیخواهند د شانیدر کسب و کارها یثباتیشکل ب

 .دیرا خواهند د نیخود ا شتیکشور به مع فیشر

 :شرح است نیبه ا رانیاتاق ا سیکامل سخنان رئ متن

 رانیدر اقتصاد ا ینقش صنعت گردشگر

 یخانواده بخش خصوص نیدر ب یحضور جنابعال ر،یوز یآقا جناب

 دیگونه که مستحضراست. همان دبخشیممغتنم و ا اریبس

قرار  یمهریدر کشور مورد ب یهاست که بخش گردشگرسال

موجود آن  یهاتیاست از ظرف ستهیگونه که باگرفته و آن

ر د مشده کشور هو ثبت یخینشده و بعضاً آثار تاراستفاده 

 دیتأک خواهمیمورد م نیبوده است. در ا یجد یهابیمعرض آس

ت لازم اس یخیو مفاخر تار یفرهنگ راثیبه م یه جدکنم که توج

است که قابل  یو توجه نکردن به آن آتش زدن به ثروت مل

 .ستین یطیشرا چیدر ه یابیارز

اضافه  یبه مشکلات قبل زیکرونا ن یریگو همه هامیتحر مشکلات

 یحوزه را با تنگنا نیدر ا یاز فعالان بخش خصوص یاریو بس

مواجه ساخته است. فعالان بخش  یورشکستگ یو حت یجد

 رغمیعل رانیاند. ارها شده پناهیحوزه انگار ب نیدر ا یخصوص

ه از نتوانست ،یشماریب یعیو طب یخیتار یهااز جاذبه یبرخوردار

 .استفاده کند یخوببخش به نیخود در ا یهاتیظرف

 نیادعا است؛ براساس آخر نیبر ا یبه آمارها شاهد ینگاه

در  یبخش گردشگر ،«یسفر و گردشگر یجهان یاشور»گزارش 

کشور  یناخالص داخل دیدرصد از کل تول 4.۲معادل  یسهم رانیا

 ینسبت برا نیبه خود اختصاص داده است. ا ۲3۲3را در سال 

 ۵ هیترک یو برا ۵.4امارت  یبرا ۷.9عربستان  یبرا ۷.۵قطر 

  درصد است. 

 :رانیاتاق ا ندگانینما اتینشست ه نیدر هجدهم یشافع نیغلامحس

 باشد نیبواقع 0400بودجه  میدولت در تنظ

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 تهیکم کی لیبا تشک دیمعتقد است: با رانیاتاق ا سیرئ

 یسازوکار اجرا ،یواگذار اتیه یمشترک از اعضا

و اصلاح  یمورد بازنگر یقانون اساس 44اصل  یهااستیس

 یمشارکت در اجرا یبرا یبخش خصوص زهیتا انگ ردیقرار بگ

 .شود ایدوباره اح هااستیس نیا

 نزول کرده است تیبه مالک یقانون اساس 44اصل  یهااستیس شأن

 انیبا ب رانیاتاق ا یخبر گاهیوگو با پادر گفت یشافع نیغلامحس

 یسازیو خصوص 44اصل  یهااستیس ینحوه اجرا یابیارز نکهیا

نه فروشنده، نه دولت و نه  دار،ینه خر دهدیدر کشور نشان م

گفت: با کمال تأسف شان قانون نحوه  ستند،ین یاز آن راض یرهبر

 داینزول پ ت،یبه مالک یاساس نقانو 44اصل  یهااستیس یاجرا

 ما را به اهداف تواندیکه صرفًا تملک نم یکرده است. در صورت

ابل ق یبخش خصوص تیرین برساند بلکه مسئله مدقانو نیا

 .از تملک واحدهاست ترتیاهم

 یاقتصاد یو همه وزرا مینیبیم یادامه داد: آنچه در روند کنون او

است که تا کنون هر آنچه به بخش  نیهستند ا یهم از آن ناراض

چه  هنکینشده و گذشته از ا ریخبهواگذار شده عاقبت یخصوص

را شده وارد ماج ینظارت ینبوده، بلافاصله نهادها ایبوده  یاشکالات

لطمه را به  نیتربزرگ هیرو نی. ااندهرا نقض کرد یو واگذار

 یاسازوکار تازه دیوارد کرده است و با یاعتماد بخش خصوص

 .شود نیتدو هااستیس نیا یاجرا یبرا

 از هایواگذار ندیدر فرا یبخش خصوص یتوانمندساز فهیوظ

 شده استفراموشدولت  یسو

بخش  تیریبر ضرورت استفاده از مد دیبا تأک رانیاتاق ا سیرئ

 یبر توانمندساز 44اصل  یهااستیگفت: در قانون س یخصوص

ه ب هانیاگر قرار است ا یعنیشده است.  هیتک یبخش خصوص

لازم در  یهاتیها و حماکمک دیواگذار شوند با یبخش خصوص

ما شود؛ ا مدولت انجا یز سوطبق قانون ا یبخش خصوص قیتوف

است که هر  نیا یکل دید هااستیس نیمتأسفانه برخلاف ا

 نیحتمًا با رانت توأم بوده است که ا یبه بخش خصوص یواگذار

 .است یازنندهبینگرش آس

خود در  یقانون فهیاز وظ دیدولت نبا نکهیبر ا دیبا تأک یشافع

 ریول مسغافل شود گفت: در ط یبخش خصوص یتوانمندساز

 از یبخش خصوص دیطبق قانون با یو بعد از واگذار یواگذار

رار ق ارشانیلازم در اخت لاتیشود. مثلاً تسه تیدولت حما یسو

 نیلازم باشند. اما در حال حاضر ا نانیو مورد اعتماد و اطم ردیبگ

 .شودیاصلاً انجام نم یبخش توانمندساز

 یبا بخش خصوص یناعادلانه بخش دولت رقابت

 یصوصبا بخش خ یبا انتقاد از رقابت ناعادلانه بخش دولت یشافع

هر  یدر واگذار دیگفت: اگر دقت کن هایواگذار ندیدر فرآ

 زیهمه چ ییآب از آب تکان نخورده و گو ،یبه خصولت یواحد

 واگذار یو درست است اما هر جا که به بخش خصوص اشکالیب

 یهاتاسیکه طبق سیبه دنبال آمده است. درحال یشده مشکلات

 .خالص واگذار شوند یبه بخش خصوص دیواحدها با نیا 44اصل 

ر د هایاست که بعض نیبزرگ ا اریاشتباه بس کیادامه داد:  او

 یاما بخش خصوص دانند؛یم یبخش خصوص بیدولت خود را رق

 یو دولت یبخش خصوص می. ما معتقدداندینم ییجا بیخود را رق

 .مکمل هم باشند دیبا

 خود را از دست داده است یهازهیانگ یادیتا حد ز یخصوص خشب

 یلیخ یبخش خصوص یفعل طیکرد: با شرا دیتأک رانیاتاق ا سیرئ

 نیدر ا یاساس رییخود را از دست داده و اگر تغ یهازهیاز انگ

 .روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد

 یاسبر اس اهنامهنییو مقررات و آ نیگفت: قطعًا اگر قوان یشافع

ماد اعت تواندیم نینشود ا عیضا یاز کس یشوند که حق نیتدو

 .کند ایرا اح یبخش خصوص

 

  

 :رانیاتاق ا سیرئ

 فراموش شده است 44اصل  یدر اجرا یبخش خصوص یتوانمندساز فهیوظ

 () کلیک کنید یت اتاقادامه خبر در وبسا
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 هامیبا توجه به تحر ر،یسال اخ ۵-4 ژهیگذشته به و یهادر سال

مواد  نینرخ ارز، تام شیو افزا یارز یهااستیو س رانیا هیعل

ن خوابه مثابه عبور از هفت یصنعت یاز واحدها یاریبس هیاول

 .رستم بوده است

بارها صنعتگران را آزار  هیمواد اول متیها نوسان قسال نیا در

 ازشانیمواد مورد ن هیته یبرا ینگینقد نیداده و آنها را در تام

 .دچار مشکل کرده است

 یمربوط به آن به حد یهایو دشوار هیمواد اول نیتام موضوع

 یهاقرار داده که در سال یاضطراب تیرا در وضع دکنندگانیتول

مواد  متیبودن ق ینبیشیپ رقابلیو غ یثباتیب»شاخص  ر،یاخ

 فعالان یرا از سو یمنف ازیامت نیشتریب« و محصولات هیاول

به خود  وکارسبک طیدر سنجش مح یخراسان رضو یاقتصاد

 .اده استاختصاص د

فعالان  یها، برخسال نیا یارز یهااستیدر خصوص س ،یطرف از

 نیتام یبرا یتومان 4۲33معتقدند اختصاص ارز  یاقتصاد

اد فس نهیاز منابع را هدر داده و هم زم یاریهم بس یاساس یکالاها

دوا نکرده است و  دکنندگانیاز تول یرا به وجود آورده و درد

بر  ینیضرر سهمگ ،یردولتیخ ارز غنر شیبرعکس، به خاطر افزا

 .شده است لیتحم دکنندگانیتول

 آزار هیمواد اول نیرا در تام یصنعت یکه واحدها یگرید موضوع

 هیدر عرضه مواد اول یدولت یدولت و واحدها یهایبدقول دهد،یم

و  یلبن عیصنعتگران فعال در صنا یدر زمان مشخص است؛ برخ

 رگیو د یمیپتروش یلب واحدهاکه دولت در قا اندیمدع ینساج

 افتیرا در هیماده اول لغمجموعه خود، ابتدا مب ریز یهابخش

 دهدیکارخانه قرار نم اریاما در زمان مقرر مواد را در اخت کند؛یم

 هیرا به بهانه گران شدن مواد اول یشتریمبلغ ب ،یو پس از مدت

 .کندیطلب م

 هیواد اولم نیتام ینرخ ارز در دشوار راتییتغ ریتاث

و  یگذارهیسرما ونیسیکم سیرئ ان،یچمن یبه گفته محمدعل 

گونه  چیواضح و مبرهن است که ه»مشهد،  یبازار پول اتاق بازرگان

وارد نشده است  یتومان 4۲33با ارز  یدیتول یواحدها هیمواد اول

 یهانهاده ،یمانند دارو، اقلام اساس ییارز تنها به حوزه ها نیو ا

 نی. هر چند خوراک دام هم با ااستکرده  دایپ صیتخص یدام

 یصوصخ دیتول چیه هیاست. لذا مواد اول ابیکم ارینرخ در بازار بس

 چیه یوارد کشور نشده و ارز دولت یتومان 4۲33با ارز  یو صنعت

نداشته است. حال ممکن است با حذف  دیبخش تول یبرا یابهره

 بخش یه ارز براآن آزاد شود و عرض یدر پ یمنابع 4۲33ارز 

 .ردیبهتر از گذشته صورت بگ دیتول

از  یریدر جلوگ تواندینم ییمعتقد است که دولت به تنها انیچمن

انجام دهد؛ بلکه قوه  یاقدام موثر هیمواد اول متینوسانات ق

از  یاریسب رایکند؛ ز فیتکل نییها تعدر خصوص نرخ دیبا هییقضا

 یهاقرارداد با دستگاهکه طرف  یکسان ژهیبه و هادکنندهیتول

 .داشتند یحقوق یدعواها ها،نرخ نییبودند، بر سر تع یدولت

نرخ  اتریینخواست تغ گاهچیه هییحال قوه قضا نی: با ادیگویم او

 ییارز را به عنوان عوامل خارج از کنترل و فورس ماژور شناسا

 از یارینرخ ارز، به بس شیافزا انیدر جر لیدل نیکند، به هم

 .وارد شد ینیسنگ یهاانیز کنندگاندیتول

نرخ  شی: تناسب نداشتن قراردادها با افزاکندیم حیتصر انیچمن

 یاز عوامل یکینرخ ارز در قراردادها،  راتییارز و لحاظ نشدن تغ

به انعقاد قرارداد با دولت  یلیها تمااز شرکت یاریاست که بس

قرار  ریتاثتحت  اریکسب و کار را بس یمساله فضا نیندارند و ا

 .داده است

 هیمواد اول نیدر تام یلبن عیصنا یهاچالش

 عیمواد، همه صنا نیا یهامتیو نوسان ق هیمواد اول نیاما در تام 

واحدها با  یو برخ ستندیدچار مشکل ن یکسانیبه شکل 

  ... یدیتول یواحدها بانند؛یدست به گر یشتریب یهاچالش

 ریاخ یهادر سال هیمواد اول نیتام یهایصنعتگران از دشوار یهاناگفته

 هیاول یازهایکلنجار صنعت با ن 

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 ژهیبه و انهیم یایآس یابه توسعه تجارت با کشوره دیام 

امت در ق یسیرئ میابراه یسفر خارج نیبعد از اول کستانیتاج

ه اواخر ک یپررنگ شد. سفر کستانیبه تاج رانیا یجمهور سیرئ

در نشست سران سازمان  یسیبا هدف حضور رئ وریشهر

 باآن  هیدر حاش رانیا یجمهور سیرقم خورد و رئ یشانگها

 .کرد دارید کستانیجمله تاج کشورها از یجمهور برخ یروسا

 داریدر د»در بازگشت از سفر سه روزه خود گفته بود  یسیرئ

توافق  ،میداشت کستانیو مقامات تاج یجمهور سیکه با رئ یرسم

دو  یو فرهنگ یاسیس ،یدر روابط اقتصاد ینیکه فصل نو میکرد

 و رانیگسترش روابط ا ریدر مس یکشور آغاز شود. مشکلات

ر دو کشو ییجراد داشته که مقرر شد مقامات اوجو کستانیتاج

 .روابط برطرف کنند دیورود به فصل جد یمشکلات را برا نیا

 رانیکه دروازه ورود ا یبه عنوان استان یخراسان رضو یاقتصاد فعالان

از  انندتویها ماستان ریاز سا شیب ان،یم نیاست، در ا انهیم یایبه آس

 .توافقات استفاده کنند نیاز ا یبه وجود آمده ناش تیموقع

 کستانیو تاج رانیاتاق مشترک ا سیروشنک، رئ نیمحمدحس

 یو بخش خصوص ییاگر مسوولان اجرا شکی: بدیگویم بارهنیدرا

در  رانیا تیو عضو کستانیبه تاج یجمهور سیاز سفر رئ یبه خوب

در  یدیدسرفصل ج تواندیاتفاق م نیاستفاده کنند، ا یشانگها مانیپ

 یایآس یبلکه با تمام کشورها کستانینه تنها با تاج یاقتصادروابط 

 .باشد یشانگها مانیپ یو اعضا انهیم

 با   تانکسیتاج  ژهیمنطقه به و یهاگفته روشنک، رفتار دولت به

ده کشور، کاملا متفاوت ش نیبه ا یسیپس از سفر رئ ،یرانیتجار ا

 . است افتهیو بهبود 
 انکستیو تاج رانیا یکالاها یحیتعرفه ترج یمذاکره برا لزوم

 : سازماندیگویم یصادرکنندگان خراسان رضو هیاتحاد سیرئ

 یعرفم کستانیبه دولت تاج یاقتصاد زنیرا دیتوسعه تجارت با

 یاداقتص زنیرا نیدر کنار ا یستیبا زین یکند و بخش خصوص

 .کند تیفعال

، اردد تیفعال کستانیکه در حوزه صادرات به تاج ردلیش کاظم

 : در حالدیگویکشورم نیصادرات به ا یکنون تیدرباره وضع

مواجه  یبا چالش خاص کستانیصادرات به کشور تاج یحاضر برا

 انیباطات مارت کستانیبه تاج یجمهور سیسفر رئ ی. در پمیستین

 دیور باکش نیبه ا ادراتتوسعه ص یاما برا افته؛یدو کشور بهبود 

 .داددستور کار قرار در  ییهابرنامه

: ندکیخاطرنشان م یصادرکنندگان خراسان رضو هیاتحاد سیرئ

کالاها و محصولات  انیم یحیتعرفه ترج گونهچیدر حال حاضر ه

 یذاکراتم کستانیبا تاج نهیزم نیدر ا دیوجود ندارد؛ لذا با نیطرف

راغبند که  اریکشور بس نیچرا که مردم ا رد؛یصورت بگ

 .مصرف کنند یرانیمحصولات ا

صادرات به  یبا اشاره به مشکل کمبود واگن برا  لردیش

ست ا ییهاچالش نیتراز مهم یکی نی: اکندیاظهار م کستانیتاج

 یهانهیهز لیدل نیاست و به هم یکه همچنان به قوت خود باق

دت را به ش کستانیتمام شده صادرات به تاج متیحمل و نقل، ق

صادرات ما  اگن،و نی. در صورت حل مشکل تامدهدیم شیافزا

 .افتیخواهد  شیکشور افزا نیبه ا

 یصادرکنندگان خراسان رضو هیاتحاد رهیمد اتیه سیرئ

 روزانه در یرانیتمام شده محصولات ا متی: قکندیخاطرنشان م

 یتثاب متیمحصول را با ق کی میتوانیاست و ما نم شیحال افزا

  ...ه سالم نیکه ا میصادر کن کستانیماهه به تاج ۱ یدر بازه زمان

 کشور باز شده است نیا خراسان با یمراودات تجار شیباب افزا کستان،یدولت تاج کردیرو رییبا تغ

 کستانیبا تاج دیجد یتجار یهاچراغ سبز به فرصت
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 یصنعت برق )شعبه(خراسان رضو یکایسند رهیمد اتیه سیرئ

 و نیوضع قوان ازمندی، ن«اقتصاد برق»گفت: اصلاح در بخش 

به تعهدات دولت در قبال بخش  ژهیو توجه و دیمقررات جد

 .حوزه است نیفعال در ا یخصوص

و معادن و  عیصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

در گفت و گو با  یزیحسن سو ،یسان رضوخرا یکشاورز

 شده است که بخش ینیب شیخبرنگار ما اظهار کرد: در قانون پ

 نیکند اما ا دایبه حوزه صنعت برق ورود پ دیفعال با یخصوص

 نیا ققمساله مستلزم آن است که اقتصاد برق اصلاح شود و تح

که  رسد یباشد. به نظر م یم دیو مقررات جد نیقوان ازمندیمهم ن

 یخصوص نشست نیدر ا یاسلام یبا مجلس شورا یستیدولت با

 تیبرق از نرخ ارز و تورم تبع متیق بیترت نیبرگزار کند تا بد

و  نیبدهد که با قوان دیسوبس دیصورت دولت با نیا ریکند. در غ

 .ستیامکان فراهم ن نیو ا ددار رتیمقررات موجود مغا

 تیرشد ظرف نرخ دهدیها نشان مکرد: آمار حیتصر یو

درصد کاهش ۲.۲درصد به 8.8از  13در دهه رانیا یروگاهین

درصد ۷تا ۵ نیمصرف برق سالانه ب زانیکه م  یاست؛ در حال افتهی

 زانیآن است که م یمعنابه نیاست. ا شیدرحال افزا

 ستینمصرف  شیافزا زانیساخته شده متناسب با م یهاروگاهین

احداث  یبرا یگذارهیاهم کاهش سرم یعقب ماندگ نیو علت ا

 .است دیجد یهاروگاهین

 یها از چالش یکیثابت  متیفعال صنعت برق متذکر شد: ق نیا

نرخ ارز در نوسان است اما  کهیصنعت برق است. در حال یاساس

نوان ع دیثابت مانده است. در واقع با بایفروش برق تقر متیق

ه شمار ب صنعت نیا یاساس یاز چالش ها یکیکرد که اقتصاد برق 

ا سال ه نیکه در ا ییاه انیبه واسطه ز یو بخش خصوص دیآ یم

 .ه نداردعرص نیدر ا شتریب یگذار هیبه سرما یمتحمل شده، رغبت

 یصنعت برق خراسان رضو یکایسند رهیمد اتیه سیرئ

ش فراهم کند که بخ یبستر دیبا زدهمیخاطرنشان کرد: دولت س

 برنهیزه دی. در واقع تولکند دایپ زهیانگ دیبه حوزه تول یخصوص

نکند، دولت  دایحوزه ورود پ نیبه ا یاست و اگر بخش خصوص

ه مردم ب  دیبا التبعخواهد بود و ب روگاهیناچارا مجبور به احداث  ن

 .تاس نیمسئه خلاف مقررات و قوان نیارائه کند که ا دیسوبس

برق  متیآنکه ق لیبه دل زین یشد: بخش خصوص ادآوری یزیسو

حوزه ندارد. حال از  نیورود به ا یبرا یرغبت خاص ستین یواقع

ه ب دیهستند، دولت با برنهیهز یحرارت یها روگاهیآنجا که ن

حرکت کند اما آنچه که مسلم است  ریدپذیتجد یها یسمت انرژ

 ست،ین یعاد روال یلیخ زین ریدپذیتجد یها یدر بخش انرژ

سال به  93به  بیبخش، قر نیدر ا زین هیچرا که بازگشت سرما

 را کاهش هیبرگشت سرما یانجامد. اگر دولت بازه زمان یطول م

گذاران بخش  هیسرما یبرا یمسئله مشوق نیدهد، قطعا ا

وعده  یها تیحما یبرا ینیخواهد بود. توامان تضام یخصوص

 .است ازیداده شده، ن

که به  یدولت یدر خصوص بحث فورس ماژور در قراردادها یو

 حیوضت زیشده ن لیصنعت برق تبد مانکارانیپ یبرا یدغدغه ا

و فورس ماژور  یبحران طیسنوات گذشته، موضوع شرا یداد: ط

بخش گنجانده شده است اما متاسفانه  نیا یقراردادها یدر تمام

گو موضوع پاسخ نیا الدر مقام کارفرما در قب یدولت یبعضا نهادها

 زیموجود ن ینونمسئله در مراجع قا نیبه ا یدگیرس ایو ثان ستندین

 .زمان بر خواهد بود

صنعت برق )شعبه( خراسان  یکایسند رهیمد اتیه سیرئ 

نسبت به بحث رشد نرخ  دیعنوان کرد: در واقع دولت با یرضو

حوزه پاسخگو باشد  نیدر نرخ ارز در ا ینوسانات جد ایتورم و 

 یریگیپ زین ینظارت ینبوده و دستگاه ها نیاما در قاطبه موارد چن

م به نفع ه یدستاورد اگر جهیبحث نداشتند. در نت نیا یبرا عیرس

بعد از مرگ  یحاصل شده، حُکم نوشدارو یبخش خصوص

  .سهراب بوده است

 :یصنعت برق خراسان رضو یکایسند رهیمد اتیه سیرئ

 است دیررات جدو مق نیوضع قوان ازمندی، ن«اقتصاد برق»اصلاح در بخش  
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ر د رانیکسب و کار ا طیمح یمل شیدر پا یاستان خراسان رضو

خود را تکرار کرد و همچنان فعالان  ی، رتبه سوم9433تابستان 

قیمت  راتییل پیش بینی بودن و تغغیرقاب»خطه،  نیا یاقتصاد

 یخود معرف یرو شیچالش پ نیتررا مهم« مواد اولیه و محصولات

 .کردند

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

کارشناس  ،یهاشم دمحمدرضایس ؛یخراسان رضو یکشاورز

 حیخبر توض نیاتاق مشهد با اعلام ا یطرح ها و برنامه ها شیپا

 9433 تابستان –کسب وکار کشور  طیمح یمل شیطرح  پاداد: 

 کسب وکار طیقانون بهبود مستمر مح 4ماده  یاجرا راستای در -

امسال انجام  وریدر شهر ،یاسلام یمجلس شورا 9913مصوب 

 یجار تیطرح، شناخت وضع نیا یاز اجرا یگرفت. هدف کل

و   یآن به صورت فصل راتییو تغ رانیکسب و کار در ا طیمح

پله  ۷( با 9433فصل گذشته )بهار  یسالانه است. خراسان رضو

 قرار گرفته بود و ورکش یهااستان انیصعود، در رتبه سوم در م

 .تکرار کرد زین یرا در فصل جار گاهیجا نیا

نشان  رانیکسب و کار ا طیمح یمل شیادامه داد: گزارش پا یو

 بایقر)ت۵.49با کسب نمره شاخص  یکه خراسان رضو دهدیم

رار کشور ق یهااستان نیمشابه دوره گذشته( در رتبه سوم در ب

استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  نیگرفته و شاخص ا

 .درصد بهبود داشته است 99.9۵(، 9911)تابستان 

 ،یفعال اتاق بازرگان یکه مجموعه اعضا حیتوض نیبا ذکر ا یهاشم

اصناف و تعاون  یاتاق ها ران،یا یو معادن و کشاورز عیصنا

شد: در  ادآوری دهند،یم لیطرح را تشک نیجامعه هدف ا ران،یا

جهت شرکت  یاز خراسان رضو یفعال اقتصاد ۲۲1دوره  نیا

دند. ش نییتع رانیا اقات یکسب و کار از سو طیمح شیدر طرح پا

ماه به صورت  کیمدت  یپرسشنامه ط لیاعلام نظر و تکم

فعالان  یدرصد ۵۲مشارکت  انجام گرفت که یتلفن یریآمارگ

 .استان را به همراه داشت یاقتصاد

 ۲8گذشته  یهاطرح همچون دوره نیکرد: البته در ا دیتاک یو

کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت و به  طیدر مح یمانع اصل

و  کسب طیکرونا در کشور، شاخص ملى مح روسیو وعیش لیدل

وانع کسب و کار از م کىیکار با احتساب اثر کرونا به عنوان 

 .محاسبه شد

به  یااتاق مشهد، اشاره یطرح ها و برنامه ها شیپا کارشناس

داشت و خاطر نشان کرد: در  زین یو بررس شیپا نیا جینتا

مشارکت کننده، سه مولفه  ی، فعالان اقتصاد9433تابستان 

ولات قیمت مواد اولیه و محص راتییغیرقابل پیش بینی بودن و تغ»

 یثبات یب»و « مالیات تای ناعادلانه ممیزی و دریافرویه ه» ، «

ناظر بر کسب  ییاجرا یها هیو مقررات و رو نیها، قوان استیس

 یمعرف طیمح نیعوامل اثرگذار بر ا نیتررا نامناسب« وکار

ه شبکه دسترسی به ب»، «دسترسی به آب» نمودند. متقابلا سه عامل 

و  یاز نوآور انیال مشترنحوه استقب» و «  تلفن همراه و اینترنت

سب منا یبه عنوان مولفه ها زین« در ارائه خدمات و محصول  کارابت

 .شدند یو جمع بند یابیارز

کرونا بر کسب و کارها از  روسیو یرگذاریتأث زانیبه م ،یهاشم

و  اشاره کرد شیشرکت کننده در طرح پا ینظر فعالان اقتصاد

 نی،  کمتر ۵.4۵نمره با کسب  یداد: استان خراسان رضو حیتوض

کشور  یاستان ها نیکرونا را در ب روسیاز و یریاثرپذ زانیم

 .کسب نموده است

دولت  یاقدامات ضرور یبند تیهم دارد به اولو یچشمگوشه او

 طیحم شیپا ی: در طرح ملکندیم انیو ب یاز نگاه فعالان اقتصاد

با توجه به آغاز به کار دولت  9433کسب و کار تابستان 

شرکت کننده در طرح خواسته شده  یاز فعالان اقتصاد زدهم،یس

 یمشکلات فضا رفعدولت جهت  یاقدام ضرور ۵از  یتا فهرست

ز به دست آمده ا جیکسب و کار کشور را ارائه دهند. براساس نتا

شده در  ینظرخواه یفعال اقتصاد ۵۷۷مجموع حدود دو هزار و 

: تیاولو بیبه ترتموجود  یمطالبه ها نیسطح کشور، عمده تر

  ...در معاهدات تیو عضو یمیها و مخاطرات تحر تیرفع محدود

 کسب و کار کشور تکرار شد: طیمح یمل شیدر پا یخراسان رضو یرتبه سوم

یاز فعالان اقتصاد یدر نظرخواه زدهمیاز دولت س یبخش خصوص یپنج مطالبه اصل   
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 یاوعده« 9439بخش صنعت و معدن در سال  یدرصد9۲رشد 

تاق ا ندگانینما اتیخود با ه ریصمت در نشست اخ ریاست که وز

که تحقق آن با توجه به  یامطرح کرد. وعده رانیا یبازرگان

 ،یمشکلات ارز ها،میتحر ران،یاصنعت و معدن  یکنون تیوضع

 از ذهن به نظر دورو...  یآلات، ارقام سود بانک نیماش یفرسودگ

 .رسدیم

 یهازمیوعده را داده که مکان نیا یدر حال نیام یفاطم درضایس

که، فعالان هدف را مطرح نکرده است. حال آن نیتحقق ا

 یهاختارسیز دیهدف با نیبه ا یابیدست یبرا ندیگویم یاقتصاد

. در تسیبسترها فراهم ن نیا یفعل تیشود که در وضع ایلازم مه

 گرید یو از سو هامیل تحریدر صادرات به دل کسویواقع، ما از 

آب، برق و گاز( با  نیتام ژهی)به و دیتول یهارساختیدر ز

ولات تح لیبه دل ن،ی. علاوه بر امیمواجه هست یاریمشکلات بس

بر  موضوع نیو ا افتهیکشور کاهش  نیافغانستان، صادرات به ا

 .دارد یفراوان ریصنعت و معدن هم تاث یهابخش

 و صادرات دیدر تول یاشهیر ییزدامانع لزوم

 یرگانصنعت اتاق باز ونیسیکم سیرخصت، رئ یگفته غلامعل به

و صادرات  دیدر حوزه تول دیدولت با ،یخراسان رضو

ها معطوف حوزه نیا وغمّ خود را برکند و تمام همّ یگرلیتسه

ادرات و و ص دیبه توسعه تول لی: دولت تماکندیم حیکند. او تصر

 زانیآن است که چه م هبه کشور دارد؛ اما نکته قابل توج یارزآور

 درسی. به نظر ماستیتحقق آن مه یبرا هارساختیبسترها و ز

تا  9433 یهاصنعت و معدن در سال یدرصد9۲تحقق رشد 

 .ظار باشددور از انت 9439

و صادرات به  دیاز حوزه تول دیمعتقدند دولت با کارشناسان

و مقررات  نیقوان ،یکند. از طرف ییزدامانع یاشهیصورت ر

 نیا و کنندیرا نقض م گریکدیدر کشور وجود دارد که  یاریبس

حوزه  نیدر ا یکه صادرکنندگان نتوانند به خوب شودیامر سبب م

 .موفق شوند

: در حال حاضر که دیگویم یارز یهااستیاد از سبا انتق رخصت

ارز حاصل از فروش نفت خود را به کشور  تواندیدولت نم

جام کار را ان نیبازگرداند، چگونه انتظار دارد که صادرکنندگان ا

که  میشنویدولتمردان نم یاز سو یدیدهند؟ متاسفانه حرف جد

 .میباش واردیکشور ام درو صادرات  دیتول ندهیبه آ میبخواه

 یگذارهیدر سرما دکنندهیتول تیاحساس امن لزوم

 انیبا ب یخراسان رضو یصنعت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

 یهابخش ریاز سا دیبا دیدر بخش تول تیبستر فعال نکهیا

ا در کشور م یگذارهیتر باشد تا همگان به سرماسهل یاقتصاد

در حوزه  دیاب یداخل دکنندهی: تولدیفزایشوند، م دواریام

 قین طریو آرامش کند تا بد تیاحساس امن یگذارهیسرما

که در کشور وجود دارد، به سمت بخش  یسرگردان ینگینقد

 مولدریغ یبه سمت بازارها ینگیشود؛ اما امروز نقد تیهدا دیتول

 .در حرکت است

ز ا یالگوبردار ،یو معدن یرشد صنعت تحقق وعده یهااز راه یکی

 یکنون تیاز وضع دیاست؛ البته نبا نهیزم نیدر ا موفق یکشورها

 .اوضاع غافل شد نیالگوها با ا قیو تطب رانیا

 یفقمو یاز اقتصادها دی: ما باکندیخاطرنشان م بارهنیرخصت درا

 یسازمتعادل دی.  دولتمردان بامیکن یمانند ژاپن و کره الگوبردار

و  ییطلا یاواردات و صادرات را مدنظر قرار دهند و از امضاه

صنعت و معدن  یدرصد 9۲کنند تا وعده رشد  یریرانت جلوگ

 محقق شود.

عیو بازار صنا یخروج تیضرورت توجه به وضع  

صمت  ریتحقق وعده وز یکه صنعتگران برا یاز نکات گرید یکی

از  یاست. بخش عیصنا یخروج تیتوجه به وضع دانند،یلازم م

مربوط به  گرید یو بخش یداخل ،یصنعت داتیمصرف تول

محصولات به  نیاست که از ا یدولت یهاها و شرکتسازمان

  ... بخش. صادرات هم کنندیاستفاده م یاهیسرما یعنوان کالا

 یدرصد02رشد  یایرو

 ست؟یصنعت و معدن چ یهاصمت در بخش ریوز دیتحقق وعده جد یهازمیمکان 
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شش ماهه  یزعفران گفت: ط یمل یشورا سیرئ

 ۷38هزار و  1۵بالغ بر  9433نخست سال 

دلار  ونیلیم4۷از  شیزعفران به ارزش ب لوگرمیک

محصول  نیهدف ا ید بازارهازعفران به مقاص

 .صادر شده است

 ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

محسن » ؛یخراسان رضو یمعادن و کشاورز

در گفتگو با خبرنگار ما افزود: صادرات « احتشام

 با مدت مشابه اسیدر ق یبازه زمان نیزعفران در ا

 ۲99هزار و  18 زانی( که به م9911سال قبل)

 یاز نظر وزن ،دلار(  بوده ونیلیم۷۷از  شی)و به ارزشش ب لوگرمیک

 .دهدیدرصد افت را نشان م۱۲ یدرصد کاهش و از نظر ارزش۲

اعلام شده بر اساس  یصادرات یداد: ارزش زعفران ها حیتوض یو

ماه  ریدر ت نکهیو با توجه به ا باشدیگمرک م یاعلام هیپا متیق

 تمیکه ق ییو از آنجا است افتهیبحث کاهش  نیمجددًا ا 9911

 گمرک تفاوت یصادرات هیپا متیبا ق یزعفران صادرات یواقع

ر د لیمحاسبه و تحل یمبنا تواندیمذکورنم یدارد، بها یادیز

 .ردیقرار بگ یدو بازه زمان نیا سهیمقا

که در  شش ماهه  دهدیآمارها نشان م نیکرد: همچن دیتاک یو

هزار و 8۵ ،یاز گمرکات خراسان رضو 9433اول سال 

دلار صادر شده که با  ونیلیم 4۲زعفران به ارزش لوگرمیک۷4۷

درصد از کل صادرات  زعفران   81.۱ یرقم خراسان رضو نیا

 .کشور را به خود اختصاص داده است

 رانیا یدر مقاصد زعفران صادرات یدرصد۲۵ یرشد

،  9433سال  میداد که در ن حیزعفران توض یمل یشورا سیرئ

در  یاند و حتکشور روانه شده ۵1که صادر شده به  ییزعفران ها

 4۷ ،یکه شمار مقاصد صادرات 9911با مدت مشابه سال  سهیمقا

بخش رقم خورده  نیدر ا یدرصد۲۵.۵ ی؛ رشدکشور بوده

 .است

بازه  نیکه در ا دهدی: آمارها نشان مدهدیم حیتوض احتشام

گرم  93 یندزعفران در بسته ب لوگرمیک 88۵هزار و  ۵8 ،یزمان

  ۱9.۵( صادر شده که عملا یلوگرمیک کی ای میبه بالا )عمدتا ن

 نسبت ی. معناشودیمحصول را شامل م نیدرصد از کل صادرات ا

از زعفران کشور در  یمذکور آن است که هنوز بخش عمده ا

هدف مجددًا  یشود و در بازارها یبزرگ صادر م یها یبسته بند

ه و مجدد شد یبسته بند ،ییننده نهامصرف ک ازیدر اوزان مورد ن

 یدر قالب کالا ایفروخته شده  عیتوز ریبا ارزش افزوده چشمگ

  .شوندیم گرید یلوکس روانه کشورها یصادرات

ستر تا ب میداد شنهادیمعضل پ نیرفع ا ی: براکندیم دیتاک او

 بخش ژهیبه فعالان حوزه زعفران و به و ارانهیو پرداخت  تیحما

 یمحصول عمدتا در قالب بسته بند نیتا ا ردیبگ صورت دیتول

 یهدف شود.  ثبت برند مل یگرم روانه بازارها 93 ریز یها

دو  ،یرانیزعفران ا تیفیک رامونیپ غاتیو انجام تبل رانیزعفران ا

 .میفشاریها پا مهاست بر آناست که سال یگریضرورت د

و  نایقچقاچا ییدلار، سودجو متیق شیبه گفته احتشام، افزا

 یبار مصرف زعفران، باعث شده تا بها کیصادرکنندگان 

عمده هدف صادرات نسبت به سال  یدر بازارها رانیزعفران ا

 یداشته باشد که مطالبه شورا یریو قبل از آن کاهش چشمگ 1۷

  .بخش است نیمکرر بر ا یهازعفران، نظارت یمل

 زعفران مطرح کرد: یمل یشورا سیرئ

 0400نخست  مهیدر ن رانیا یکشور، مقصد زعفران صادرات59 
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