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 :دستوركار جلسه 
 اظهار نظر در خصوص برگزاري مراسم تقدير از صادركنندگان استان 

 
 :اهم موارد مطرح شده

هاي همچنين تشكلجلسه كميسيون تجارت با رياست محمد حسين روشنك و با حضور صادركنندگان نمونه ملي و استاني و 
 .اقتصادي استان در اتاق بازرگاني خراسان رضوي برگزار شد

رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي در ابتداي جلسه با اشاره به اينكه در شرايط كنوني اقتصاد كشور انتخاب شدن 
بايد از  شود ميواحدي كه به عنوان صادركننده نمونه انتخاب : به عنوان صادركننده نمونه كار بسيار دشواري است، اظهار كرد

برخوردار باشد كه تمام اين ... المللي و  ت تجاري، عقد قرارداد، دفاتر بيننمايشگاه، سفر هيئ مشخصات زيادي همچون حضور در
 .موارد هزينه بر است

صادركننده نمونه ملي از استان خراسان رضوي انتخاب شدند كه اين امر شايسته تقدير و  5امسال براي نخستين بار : روشنك افزود
ر شرايط سخت اقتصادي هنوز افرادي هستند كه كار و توليد را زمين نگذاشته و در جهت مايه مباهات براي استان است كه د

 .كنند زايي حركت مياشتغال

تي جداي از حق خود را مطالبه كنند از مسئوالن دولافراد بخش خصوصي كه در حوزه توليد و تجارت فعاليت مي: كرد تأكيدوي 
اتحاديه صادركنندگان (دبيرخانه دائمي برگزاري مراسم  :ني خراسان رضوي ادامه داداتاق بازرگا رئيس كميسيون تجارت .كنندنمي

هاي خصوصي و بازرگانان و صادركنندگان نمونه آماده دريافت و پذيرش پيشنهادات و نقطه نظرات تمامي تشكل) خراسان رضوي
 .براي برگزاري هرچه بهتر مراسم روز صادرات استان است

مهدي اميني با اشاره به اقدامات انجام شده براي برگزاري مراسم روز صادرات ركنندگان خراسان رضوي، يه صاددر ادامه دبير اتحاد
مختلف و اعضاي هيئت مديره و مسئوالن براي هاي  دو ماهي است كه جلسات مستمري را با حضور تشكل: استان در امسال گفت

 .كنيم مي در شأن صادركنندگان برگزار ميبرگزاري مراس

برگزار شد، مكان و روز مراسم تعيين و اقدامات الزم در اين ها  در جلسات تصميم گيري كه با حضور مسئوالن و تشكل: وي افزود
 .راستا انجام شد

اشاره كرد، ... استان و هاي  به تهيه كليپ، ويژه نامه، پوستر، ارتباط با رسانه توان مياز اقدامات صورت گرفته : اميني عنوان كرد
 .چنين با شهرداري رايزني شده تا فضاسازي مناسب در تاريخ نزديك به برگزاري مراسم در سطح شهر انجام شودهم

: ، اظهار كردبرد مياقتصادي رنج هاي  امروز از رياضتو كابل مشهد با بيان اينكه توليد،  در ادامه جلسه آقاي مهدوي مديرعامل سيم
به وجود آورده اند و توان رقابت پذيري اي  ي براي توليدكننده و صادركننده مشكالت عديدههمگ... اجتماعي، گمرك و  تأميندارايي، 

 .را از آنها سلب كرده اند

نياز داريم در روز صادرات استان به اين مسائل پرداخته شود تا شايد بتوان گرهي از مشكالت پيش روي توليد و صادرات : وي افزود
  .باز كرد
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هبود تجارت است، بر اينكه نياز امروز حل مشكالت پيش روي صادرات براي ب تأكيديكي از صادركنندگان نمونه آقاي جليلي نيز با  
سفانه بيشتر وقت يانديشد و متأگذارد تا وي به افق صادرات بيشتر بهايي كه در برابر صادركننده قرار دارد نمي چالش: تصريح كرد

 .كند مي... اجتماعي و  تأمينت عديده داخلي همچون گمرك، خود را درگير حل مشكال

نيست اما با نگاه به اي  اينكه چرخه توليد در شرايط كنوني بچرخد كار ساده: رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني در ادامه بيان كرد
عايد اي  است چون ارزش افزوده توان فهميد كه حتي يك دالر صادرات هم ارزشمندحوزه تجارت و مشكالت موجود به خوبي مي

 .گذار استتأثيرزايي  كشور شده كه در اشتغال

زايي درمان بيكاري در كلمه صادرات نهفته است و در حقيقت صادرات به معناي فعال كردن حوزه توليد، اشتغال: كرد تأكيدروشنك 
 .هاي اقتصادي و ركود حاكم بر كشور را درمان كندد چالشتوان ميو چرخش و رونق اقتصاد است و توجه كردن به صادرات است كه 

ريشه اقتصاد : وي با بيان اينكه امروز نياز به اجرايي كردن فرمايشات رهبر معظم انقالب در زمينه اقتصاد مقاومتي هستيم، اظهار كرد
دارد درسي  و هفت سال خشكساليپيدا كرد اياتي كه اشاره به هفت سال رونق  توان ميمقاومتي را در قرآن كريم و در سوره يوسف 

 .سفانه از آن استفاده نشده استبراي تمام ماست كه متأ

هايي انجام شده تا بتوان زمينه  هماهنگي: روز صادرات استان گفت رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني در ارتباط با برگزاري مراسم
 .جهت بررسي موانع صادراتي برگزار شود ديدار صادركنندگان نمونه ملي و استاني را با استاندار محترم

در حقيقيت هدف اصلي ما اين است تا به بهانه تجليل از صادركننده نمونه بتوانيم صادرات را به عنوان يك : روشنك خاطرنشان كرد
 .جايگاه معرفي كنيم و كاري كنيم تا صادركنندگان تسهيالتي با دو درصد سود بانكي كمتر دريافت كنند

مديره اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي آقاي مهندس دربان ثاني نيز در ادامه با بيان اينكه فعاليت و پابرجا ماندن عضو هيئت 
اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي با داشتن افرادي دلسوز : واحدهاي توليدي اقدام بسيار بزرگ و شايسته تقدير است، اظهار كرد

 .و دغدغه مندي حل اين مشكالت را به صورت كامال جدي دارد كند ميزرگانان فعاليت و پيگير در راستاي حل مشكالت با

يكي از : هايي است كه به جامعه خدمت كرده است، عنوان كردوي با بيان اينكه اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي از تشكل
ر تجارت به صورت كاربردي آشنا بوده كه آنها را با بازااقدامات اخير اتحاديه صادركنندگان آموزش بازرگانان جوان به صورت رايگان 

 .كنند مي

هاي  دهد حداقل از سخت گيري كند اما اگر حمايتي هم انجام نميامروز دولت بايد از اين واحدها حمايت : دربان ثاني خاطرنشان كرد
 .بي مورد بپرهيزد تا بتوان گامي براي توسعه اقتصاد كشور برداشت
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