
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

هـرنامـخب  
 ااتق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی  خراسان رضوی

 صفحه22/  1400 آبان/  چهارشماره  

 تهیه شده در واحد روابط عمومی و نشر صفحه

 رو تیتر

mccima.com mccima mccima_official       صفحات خبری و اطلاع رسانی اتاق خراسان رضوی در شبکه های اجتماعی»»» 

 آنچه در این شماره می خوانید ... صفحه

2 
 :یپارلمان بخش خصوص سیرئ ،یشافع نیغلامحس

 ندندار یبه بخش خصوص یقیعمدولتمردان، اعتقاد محکم و 

6 
 خبر داد: یاسلام یمجلس شورا دیجهش و رونق تول ونیسیکم سیرئ

 کشور در دستور کارِ خانه ملت یمال نینظام تام یسامانده

 یتخصص ونیسیدر نشست مشترک سه کم ،یمسائل حوزه تجارت خراسان رضو یبررس
 مشهد: یاتاق بازرگان 

ط در بس یو نظرات بخش خصوص تیبه ظرف یتوجهیاز ب هیگلا
 گانیبا همسا یو توسعه روابط خارج
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13 
 شد: یبررس یخراسان رضو یوگوگفت یشورا رخانهیدر دب

 یدر خراسان رضو یمصوبه، ماحصل تعامل دولت و بخش خصوص100

 

19 
 :مشترک یدر نشست یاستان خراسان رضو انیو آبز وریفعالان حوزه دام، ط

 یالم نیتا بحران تام تیفیکیب یهانهاده صیاز چالش تخص
 یدیتول یواحدها

و  ینگیدر بخش اقتصاد، رشد نقد یراهبرد یهر خطارئیس اتاق ایران : 

 آور را به دنبال داردتورم سرسام

 دهندیالزامات و اقتضائات را مدنظر قرار نم ط،ینداشته و شرا یخوانموجود هم

سال قبل  40با  اسیدر ق یباعث شده تا سهم ما از اقتصاد جهان زیامر ن نیو هم

 کند. دایتنزل پ ایارزش آس رهیزنج یبه انتها ران،یا گاهیو جا ابدی لیبه نصف تقل
   7 ...................................... صفحه ...................................................................

 ،یات  اب ب  ازر   ان سی رئ 

م  د  ادن و  ع،ی  ص     ن  ا

 ف      رانیا یکش    اورز

ه ک ییهاد اهیمتاس  فانه د

و  ی  یدر ب  اخ خ  ودک  ف  ا

 بر زبان و دیاز تول  یحما

مس   اول  ان  یکل  اب بدض   

  یبا واقد ش  ود،یم یجار

نداش  ته  یخوانموجود هم

 کهنه یقانون یهاو گره نیقوان یاز انباشتگ یانتقاد بخش خصوص

 

ا ب یشیدر نشس  هم اند ،یخراسان رضو یها و فدالان اقتصادتشکل یروسا

 ... انیبه ب ،یاسلام یمجلس شورا دیجهش و رونق تول ژهیو ونیسیکم یاعضا

 3............................................... صفحه .............................................................

 جهش و رونق» ژهیو ونیسیکم یبا اعضا یخراسان رضو یدر نشست فعالان اقتصاد

 مجلس مطرح شد: «دیتول

به اقتصاد و  ژهیمشهد، توجه و یشهرتیریمد دیجد کردیرو

 است یگذارهیاز سرما تیحما
از   یحما یش  هردار مش  هد  ف   در راس  تا

 ؛یم  وج  ود و آت   یه  ای   رار هی  س     رم  ا

در  یس  ازو ش  فا  ی راص  لا  ،یس  ازلیتس  ه

 .خواهد بود یشهر  یریمد  یاولو

 ع،یصنا ،یاتاب بازر ان ی زارش روابط عموم به

عبدالله » ؛یخراسان رضو یمدادن و کشاورز

در  فتگو با خبرنگار ما عنوان کرد   «یارجائ

 .…ششم یو شورا یتلاش شهردار

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

خراسان  یاتاق بازرگان ندگانینما اتیه یشهردار مشهد در جمع اعضا

 کرد: دیتاک یرضو

 د؟یبه کجا رس یدر خراسان رضو یدو شهرک صنعت نیمشکل معارض

 یدول  و بخش خصوص یو و ف  یشورا رخانهیجلسه دب نیو هفتم س یدر ب

 25مصوبات  یو در ادامه نشس  هفته  رشته، چندوچون اجرا یخراسان رضو

4............................................... صفحه ............................................................. شد. یاستان بررس یو و ف  یجلسه شورا 4و  رخانهیجلسه دب  

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

 شد: یبررس یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدر دب
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 یرا سپر دیام یبا چاشن ییروزها نه،یکاب رییبا تغ یبخش خصوص

به انحاء مختلف،  زدهمیعمر دولت س ییابتدا یکند و در ماهها یم

اعلام  یاقتصاد میبا ت یشیتبادل نظر و هم اند یخود را برا یآمادگ

 .کرده است

 ژهیو به و ریدر چند سال اخ یاست که فعّالان اقتصاد نیا تیواقع

 یو اقتصاد یارز یختگیبه هم ر هیسو از ناح نیبه ا ۷۹از سال 

از  یکه خروج گروه یبه گونه ا دهید یجدّ یها بیکشور آس

دار و خوشنام از چرخه اقتصاد و جولان  تیصادرکنندگان هو

 ینو اقتصاد وط یمنافع ملّ  یبرا ییکه اندک بها ییها یا رحرفهیغ

 یذارگ استیمنحوس و حاصل س یادگاری دیرا با ستند،یقائل ن

 .دانست نیشیدولت پ یغلط ارز

، فضا را در بدنه دولت یاقتصاد دیجد میت نشیو چ نهیکاب رییتغ با

بت نس یبخش خصوص یدهایها و ام میبه بحث گذاشتن ب یبرا

بخش اثرگذار از  نیانتظارات ا نیو مهم تر ندهیبه چهار سال آ

اتاق  سیرئ یشافع نیو با غلامحس میدیدولت مستقر مناسب د

 اتاق خراسان سیو رئ رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان

 .میبه گفتگو نشست یرضو

و از  آمدند رانیقبل از انتخابات به اتاق ا یسیالله رئ تیآسوال: 

ان تعامل گفتند. شما به عنو نیو ضرورت ا یتعامل با بخش خصوص

ه در برنامه ها و وعد دیآن زمان گفت یپارلمان بخش خصوص سیرئ

نبوده اما امروز و به طور  ینامزدها حرف تازه ا گریو د شانیا یها

ت دول یاقتصاد میجمهور و ت سیرئ رد میبدان میخواه یمشخّص م

 ؟دینیب یرا م یتعامل با بخش خصوص هیّ مستقر تا چه حد روح

در ارتباط با اتاق انجام داد آن هم  یکار متفاوت یسیالله رئ تیآ

) اتاق  یاش از خانه فعّالان اقتصاد یانتخابات یتهایشروع فعّال نکهیا

رد ک جادیا یدر بخش خصوص یادیکار توقّعات ز نی( بود. ا رانیا

 نیاز هم شانیا نکهیداشت از جمله ا یادیز یامهایحال پ نیو در ع

ه است. گرفت یجدّ  اریرا بس یت قرابت با بخش خصوصیّ ابتدا اهم

کرد چون  یشود در مورد دولت، قضاوت یحال فعلا نم نیدر ع

 یخود مستقر نشده اند و نم گاهیوزراء هنوز به طور کامل در جا

خواهند  یبا بخش خصوص یرفتار متفاوت ایشود قضاوت کرد که آ

 ه،نیکاب یااست که صرف نظر از اعض نیا تینه! واقع ایداشت 

بخش  یکل برا رانیوزراء و مد نیانتخاب و انتصاب معاون

 یذارگ استیچون آنها در ساست  یشتریب تیحائز اهم یخصوص

 نرایمد نیبا ا یو سر و کار بخش خصوص کترندیها به ما نزد

 نیا که انتخاب درست میکرده ا دیو تاک هیاست و توص ادیز اریبس

هنوز در حال نقل و  رانیمد نیامهّم است. البته  اریبس رانیمد

ه رفتار ک میقضاوت کن میتوان ینظر هم نم نیانتقال هستند لذا از ا

نه! اما آن چه  ایمتفاوت است  یبا بخش خصوص زدهمیدولت س

قادر  یدولت بدون حضور پررنگ بخش خصوص نکهیمسلّم است ا

 نیا و نخواهد بود و ستیکشور نبوده، ن یبه حل مشکلات اقتصاد

اند تو یاست که م یاقتصاد در دست مردم و بخش خصوص انجول

ماه  ۶قول دادند هر  یسیرئ یدر حل مشکلات اثرگذار باشد. آقا

 میدواریه  امک دیایبه اتاق ب یگفتگو با فعّالان اقتصاد یبار برا کی

 دیکه با آمدن دولت جد یتازه ا یدهایوعده محقّق شود تا ام نیا

تصاد کشور در اق یکار متفاوت میانشود و بتو شتریشکل گرفته ب

 .میانجام ده

عتقدند و کارشناسان م یبخش خصوص شکسوتانیاز پ یاریبسسوال: 

 یصادفعّالان اقت انیاز م یاز مشاوران اقتصاد یمیت دیجمهور با سیرئ

روز اقتصاد و تجارت به او و  یداشته باشد تا متناسب با رخدادها

   ...فراز و  یآنکه برخ ژهیدولتش مشورت بدهند به و

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 :یپارلمان بخش خصوص سیرئ ،یشافع نیغلامحس

 ندارند یبه بخش خصوص یقیدولتمردان، اعتقاد محکم و عم

2 

https://www.mccima.com/?id=73779


 

 

  0011 آبان ماه 

www.mccima.com mccima mccima_official 
 

 در نشست هم ،یخراسان رضو یها و فعالان اقتصادتشکل یروسا

 مجلس دیجهش و رونق تول ژهیو ونیسیکم یبا اعضا یشیاند

 ،یخود در حوزه قانون گذار یدغدغه ها انیبه ب ،یاسلام یشورا

و مطالبات موجود از نهاد  یاقتصاد یهاتیفعال یرو شیموانع پ

 .قانونگذار پرداختند

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

اتاق  سیرئ بینا ،«یخراسان یمحمود نیحس» ؛یخراسان رضو

پارلمان بخش  یزبانینشست که به م نیمشهد در ا یبازرگان

و  دیولبخش ت یاستان برگزار شد، درباره مشکلات کنون یخصوص

که  میشاهد روزابراز کرد: ام دکنندگانیاز تول تیعدم حما

را به  شده لیتعط یمسئولان کشور به دنبال آن هستند که واحدها

ن شد لیکه از تعط ستیبهتر ن ایبازگردند؛ اما آ دیچرخه تول

 ضرورت کی هیشود؟ حفظ سرما یریجلوگ یفعال کنون یواحدها

 د،یمرتبط با بخش تول یدر نهادها ژهیاست و اقدامات مسئولان به و

وجود م یهاتیمتمرکز باشد که حراست از ظرف ییهابر تلاش دیبا

که صرفا منافع  یارهیو از اقدامات جز دهندیقرار م تیرا اولو

 .شود زیکند، پره یم نیرا تام یخاص یهابخش

 یهایرگذاهیسرما ازمندیرشد نرخ اشتغال ن یبرا نکهیا انیبا ب یو

 از یدیتول یعمده واحدها یمال نیمتذکر شد: تام م،یهست دیجد

که  ییهابا توجه به چالش هیو بازار سرما شودیها انجام مبانک ریمس

. با ستیبرخوردار ن یکاف تیحوزه از ظرف نیروست در ابا آن روبه

کفاف بحث  شودیدرصد ارائه م81که با نرخ  یلاتیهاوصاف، تس نیا

 هیتوج یکند و دارا یرا نم دیآلات جد نیماش نیو تام یاتوسعه یها

 بخش یما )منها یدیتول یواحدها نیترو شاخص نیبهتر. ستین

 نیدارند و ا دیدرصد سود حاصل از تول5تا  3 نانهی(، خوشبیمیپتروش

 .نخواهد بود لاتیتسه یدرصد81سود  یجوابگو زان،یم

که خاطر آحاد جامعه را متکدر  یو تورم یبا اشاره به گران یمحمود

نوشت  دیبخش تول یپا دیرا نبا هایکرد: تقصر گران انیساخته، ب

واد م متیرشد در ق نیکرد. هم یابیشهیعوامل آن را ر دیبلکه با

تمام شده کالا، افزون شده است.  یرخ داده و بها زین یدیتول هیاول

است.  یدولت یهادر بخش ماتیمتاثر از تصم هاینگرا نیاز ا یبخش

و  هیمواد اول متیمهرماه تاکنون، ق ینمونه، از ابتدا کیدر 

به  نیدرصد رشد داشته ا03تا  33حدود  یمیپتروش یهافرآورده

 یدیتول یواحدها یبرا یدرصد۶3تا  53 ینگیکمبود نقد یمعنا

ط در خطو یرفمص یمیپتروش یها)فرآورده هیمواد اول نیجهت تام

را در موضع برتر قرار  هایمیکه پتروش ی( است. انحصاریدیتول

 تیعالتداوم ف یشود برا ریناگز دکنندهیتا تول شودیداده، باعث م

  .را بپردازد ییهر بها دش،یدر خط تول

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 د:مجلس مطرح ش «دیجهش و رونق تول» ژهیو ونیسیکم یبا اعضا یخراسان رضو یدر نشست فعالان اقتصاد

 هکهن یقانون یهاو گره نیقوان یاز انباشتگ یانتقاد بخش خصوص 
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 هرخانیجلسه دب نیو هفتم ستیدر ب

دولت و بخش  یوگوگفت یشورا

و در ادامه  یخراسان رضو یخصوص

 ینشست هفته گذشته، چندوچون اجرا

جلسه  0و  رخانهیجلسه دب 55مصوبات 

 .دش یاستان بررس یوگوگفت یشورا

 ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

خراسان  یمعادن و کشاورز ع،یصنا

 نیا سیرئ ،یاکبر لباف یعل ،یرضو

نشست اظهار کرد:  یدر ابتدا رخانهیدب

 یاز مصوبات شورا را بررس یبخش رخانه،یدر جلسه گذشته دب

 یدر چه مرحله ا نکهیو درباره ا میآنها را بدان یاجرا زانیتا م مینمود

 .میمانده، مطلع شو یریگیو کدام مصوبات بدون اجرا و پ دهستن

 ییاجرا بایدرصد مصوبات شورا تقر۹3حدود  نکهیا انیبا ب یلباف

از آن ها به رغم امکان استفاده از  یشده است، افزود: تعداد

 .است دهینگرد یاتیاجرا، هنوز عمل یبرا یاستان یهاتیظرف

 در نیو کمبود زم یخدمات یهارساختیبا اشاره به ضعف ز یو

 یکیبه عنوان  دیجد یها یگذارهیسرما یبرا یصنعت یهاشهرک

شورا  هرخانیمسئله در دب نیاستان اظهار کرد: ا یاز مشکلات اساس

 نهیزم نی. در ادیاز موانع توسعه استان مطرح گرد یکیبه عنوان 

 نهیزم نید اقدامات انجام شده در ایمطرح شد و با زین ییراهکارها

 .میینما یرا بررس

 یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدب سیرئ

 یشهرک صنعت یاستان متذکر شد: موضوعات مربوط به اراض

بود  یمسائل گریاز د زیمشهد ن 5شماره  یچناران و شهرک صنعت

 بر مرتفع شدن یمبن یمطرح شده و هنوز اطلاع رخانهیکه در دب

 ما چناران به دست یشهرک صنعت نیاز زم یمشکل تصرف بخش

موضوع در زمان  نیاست که مصوبه ا یدر حال نیاست. ا دهینرس

 .دیرس بیاستاندار وقت به تصو

ان، با است یگفتگو یخاطر نشان کرد: طبق مصوبه شورا یلباف

با  ن،یزم یواگذار یبرا 5شماره  یشهرک صنعت نکهیبه ا تیعنا

مواجه است. در وهله نخست مقرر  اتیو مال نیدو مشکل معارض

 حل شود تا امکان ییبا ورود دستگاه قضا نیبود مشکل معارض

 .دشهرک برقرار گرد نیانتقال آب و برق به ا

ک شهر یرفع تصرف اراض یبرا یانتظام یروین تیضرورت حما

 چناران یصنعت

 یصنعت یهافروشان، کارشناس شرکت شهرکشال دمحمودیس

ده تصرف ش یکرد: موضوع اراض انیخصوص ب نیدر ا زیاستان ن

 هیئقوه قضا قیو از طر مینمود یریگیچناران را پ یشهرک صنعت

که در تملک شرکت  یاراض یاقدام بر رو ی. برامیرفت شیپ

 م؛یتهس یانتظام یروین تیحما ازمندیاست، ن یصنعت یهاشهرک

 یتهایدر آنجا فعال توانندینم ت،یپرسنل ما به خاطر نبود امن رایز

 نیرا انجام دهند. در ا نیقطعات زم نییو تع یکوبخیمربوط به م

 نیامت یبا مصوبه شورا یانتظام یرویکمک از ن یتقاضا نهیزم

 یوردست نهیزم نیدر ا ییاما دستگاه قضا م؛یشهرستان را داشت

  .نداده است

 نیطرح ا یبرا یچناران هم تاکنون اقدام یافزود: فرماندار یو

نکرده است. ما در شهر چناران حدود  نیتام یموضوع در شورا

 ...یشرکتها یرا برا تیو اولو میدار یگذار هیسرما یمتقاض 333
 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 شد: یبررس یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدر دب

 ؟دیبه کجا رس یدر خراسان رضو یدو شهرک صنعت نیمشکل معارض
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: گفت رانیا ی، معادن و کشاورز عیصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

ه اقتصاد کشور ارز آور باشند، ب یاز آن که برا شیمونتاژ ب عیصنا

 نیکه عمدتا هم میدچار بوده و متاسفانه شاهد یعارضه ارزبر

 .شوندیم تیتقو زین عیصنا

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

که به همراه  «یشافع نیغلامحس» ؛یخراسان رضو یکشاورز

 یمجلس شورا دیجهش و رونق تول ونیسیکم یاز اعضا یجمع

ود، استان رفته ب نیا یصنعت یاز واحدها یشمار دیبه بازد یاسلام

 تیظرف یدارا یهااز بخش یکیبرنامه گفت:  نیا هیدر حاش

ات است که از قضا با مشکل یدر کشور، صنعت لوازم خانگ یدیتول

 بخش یتشکل ها یباشد. گاه یم بانیدست به گر یمتعدد

دچار  یمرتبط با هر حوزه، در عرصه مطالبه گر یخصوص

 جادیحوزه ا نیا یرا برا یتواند تبعات یشوند که م یم ییتضادها

 طیقانون بهبود مستمر مح 5براساس ماده  می. تلاش هستدینما

مرتفع  یمسئله را لااقل در حوزه لوازم خانگ نیکسب و کار، ا

 یها دگاهید انیب و یلازم را در بحث مطالبه گر ییو همگرا میساز

 .میصنعت، رقم بزن نیمرتبط با ا یکارشناس

 ع،یکرد: صاحبان صنا دیتاک یو

 یو بخش خصوص دکنندگانیتول

کشور هستند که در متن  یواقع

قرار  یو بطن مشکلات اقتصاد

از همه خلاء ها را  شیدارند و ب

 تیمسئله اهم نیشناسند، ا یم

بخش  یمشورت تیظرف

 یم یادآوریرا به ما  یخصوص

در  یکند. اگر قرار است گره

ع نف هب دیاقتصاد گشوده شود، با

بخش مولد کشور باشد، توامان، 

 یکارشناس یها تیحما ازمندین

ه تا مصرف، از برکات توج دیتول رهیتا همه ارکان زنج میشده هست

 .بخش منتفع شوند نیبه ا

 یبا چالش ها زاتیتجه نیو تام یمال نیتام یدر بخش ها عیصنا

 مواجهند یا دهیعد

شرکت  سهیرئ اتیو عضو ه رعاملیادامه،عباس محمدزاده، مد در

ر عهده را ب دیبازد نیا یزبانیتوس که م یصنعت لیالکترو است

بخش  در عیعنوان کرد: متاسفانه صاحبان صنا یداشت، در سخنان

 ه،یو مواد اول زاتیتجه نیتام ،یمال نیمختلف مانند تام یها

مواجه  یا دهیمشکلات عد اها و ... ب رساختیز ،یاتیمباحث مال

داشته و به رغم تکرار  یها سبقه طولاناز آن یهستند که شمار

 .مکرر، همچنان رفع نشده اند

 یب د،یتول یبرا ژهیو لاتیادامه داد: به طور مثال نبود تسه یو

  یبند هیاز سهم یمشکلات ناش ،ینرخ ارز و کمبود منابع ارز یثبات

 هیدییحاکم بر اخذ تا یدر بورس، بروکراس هیو عرضه مواد اول

 یو حواله ارز کالا نیاز تام یواردات از سازمان صمت، چالش ناش

 یقانون از سو یا قهیاعمال سل ،یخارج هکنند نیبه تام یواردات

  ...یها تیاعمال معاف نهیبه خصوص در زم یاتیسازمان امور مال

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 :رانیا ی، معادن و کشاورز عیصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 دچار هستند «یارزبر»به عارضه  «یارزآور»از  شیمونتاژ ب عیصنا 
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 یاسلام یمجلس شورا دیجهش و رونق تول ونیسیکم سیرئ

کشور در 8۷3 انیاز م رانیاگر ا دهدینشان م هایگفت: بررس

را  85۹(، رتبه یشاخص سهولت انجام کسب وکار )بانک جهان

اند که از جمله بوده لیاز عوامل در آن دخ یاکسب کرده، پاره

 نیا یبرا یمال نیشروع کسب و کار و مسئله تام یآن دشوار

و  یاستناد، تلاش دارد تا موضوع سامانده نیبخش است. به هم

رابطه  نیکشور را به ثمر برساند و در ا یمال نینظام تام ینیبازآفر

احکام آن هم سال  یموده و برخن هیرا ته یطرح سینو شیپ

 .میینما یها را دائمآن دیگذشته در قانون بودجه آورده شده که با

و معادن خراسان  عیصنا ،یاتاق بازرگان یبه گزارش روابط عموم 

 سیرئ یشیامروز در نشست هم اند ینیحس نیشمس الد ،یرضو

 یمجلس شورا دیجهش و رونق تول ژهیو ونیسیکم یو اعضا

خراسان  یها و فعالان بخش خصوصتشکل یبا روسا یاسلام

 ژهیو ونیسیدر اتاق مشهد، اظهار کرد: از بدو امر که کم یرضو

 ینیتقن فیبود که در کنار وظا نیشکل گرفت، بنا بر ا دیجهش تول

 دیولت لیآن است، موضوع تسه یذات فیکه در زمره وظا یو نظارت

ود که به ب نین تلاش ما ااستناد تاکنو نی. به هممیدنبال کن زیرا ن

 نیتوجه شود. در هم شتریحوزه ب نیا ریموضوعات عام و فراگ

 استیس یقانون اجرا ۹و  8قانون اصلاح مواد  هراستا سال گذشت

 بیکسب و کار( تصو ی)مرتبط با بحث مجوزها 00اصل  یکل یها

کسب و  یاز مجوزها یصدور برخ لیطرح تسه زین روزیشد و د

 .دیمجلس رس دییکار به تا

 یرساندرخواست کرد تا در امر اطلاع یاز اتاق بازرگان یو

 تمرکز دارند، همت دیاز تول تیکه بر امر حما یقانون یهاتیظرف

سبت که بعضا ن یفعالان اقتصاد یبگمارد و تا از بروز خسارت برا

 .شود یریندارند، جلوگ یبه حقوق خود اطلاع

 استیس یقانون اجرا ۹ماده  یهاتیمجلس به ظرف ندهینما نیا

 یماده قانون نیکرد: در نص ا انی، اشاره و ب00اصل  یکل یها

مراجع  ران،یدر ا یگذار هیسرما لیشده، به منظور تسه دیتاک

 ایر صدو ندیو فرآ طیکسب و کار موظفند تا شرا یصدور مجوزها

ساده کنند که هر  یکسب و کار را به نحو یمجوزها دیتمد

مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در  یمتقاض

کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز  یمجوزها یدرگاه مل

 ینماده قانو نیا بیما در تصو یکند. بنا افتیمورد نظر خود را در

اه بود که نگ نیا د،یجهش تول ونیسیکم یهایریگیپ ریو سا

 یسالاروانیدر نظام د یبخش خصوص مسائلنسبت به  مآبانهمیق

بخش در  نیکه با ا ییهابرود و هر کدام از حوزه نیکشور از ب

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

 .بدانند یحداکثر یو همکار یلگریتسه

د در رون یبه ثبت محور یدمحورییاز تا کردیرو رییبر تغ یو

ها  هیموجود و بهبود رو یصدور مجوزها با هدف کاهش بروکراس

 ینمود و متذکر شد: توامان قرار گرفتن مجوزها بر بسترها دیتاک

خورد و رقم ب یشتریب تیکند که شفاف یکمک م یکیالکترون

 یهامجوز یصدور برخ لی. قانون تسهردیصورت پذ یلگریتسه

ا شده است. فعل بیهدف دنبال و تصو نیبا هم زیکسب و کار ن

 نگهبان یشورا میدواریبخث از خوان مجلس عبور کرده و ام نیا

 .بگذارد دییآن مهر تا یبرا زین

 نباشد میاز تحر یخبر رانیاست که در اقتصاد ا نیما ا یآرزو

از اظهارات خود بر تعامل مجلس و  یگریدر بخش د ینیحس

کرد  دیکشور تاک یاز مشکلات اقتصاد ییگشادولت به منظور گره

ل بر تداخ یو نه قصد میتقابل با دولت دار یو گفت: ما نه بنا

  ...که در کنار تعامل با دولت میبلکه به دنبال آن هست ،یکار

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 خبر داد: یاسلام یمجلس شورا دیجهش و رونق تول ونیسیکم سیرئ

 کشور در دستور کارِ خانه ملت یمال نینظام تام یسامانده 
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: گفت رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

بر  دیاز تول تیو حما ییکه در باب خودکفا ییهادگاهیمتاسفانه د

موجود  تیبا واقع شود،یم یمسئولان جار یزبان و کلام بعض

الزامات و اقتضائات را مدنظر قرار  ط،ینداشته و شرا یخوانهم

 یتا سهم ما از اقتصاد جهان دهباعث ش زیامر ن نیو هم دهندینم

به  ،رانیا گاهیو جا ابدی لیل قبل به نصف تقلسا 03با  اسیدر ق

 .کند دایتنزل پ ایارزش آس رهیزنج یانتها

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

 یدر نشست «یشافع نیغلامحس» ؛یخراسان رضو یکشاورز

س مجل «دیجهش و رونق تول» ژهیو ونیسیکم یمشترک با اعضا

ان خراس یپارلمان بخش خصوص یزبانیکه به م یاسلام یشورا

 فتلها در ادوار مخدولت تیبرگزار شد، با اشاره به فعال یرضو

رد به عملک یخیتار یاظهار کرد: اگر نگاه ،یپس از انقلاب اسلام

 ینسبت به مسئله اقتصاد یفکر کردیو رو شیها، با هر گرادولت

از جانب که برآورد اقدامات انجام شده  میابییدر م م،یاندازیب

 یکشور کمک یها، نه تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادآن

 .را افزون نموده است شیهانکرده بلکه چالش

 نیبزرگتر دارراثیم زدهم،یدولت س ان،یم نیادامه داد: در ا یو

 یماریب وعیتا ش یارز یهاو چالش میاز تحر دیها بوده و بابحران

 .ندک ییجورا چاره یو انرژ یکرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آب

 تیکرد: در وضع دیتاک رانیا یپارلمان بخش خصوص سیرئ

موجب  یراهبرد یمشکلات، هرگونه خطا یو در تنگنا یکنون

 یسرسام آور را برا یشود و تورم یم ینگیحجم نقد شیافزا

 .خواهد داشت یدر پ ندهیآ

ات سخت، به اقدام چیعبور از هر پ یمتذکر شد: در گذشته برا یو

 ماتیکه اقتصاد کشور، تصم یدر حال م،یمتوسل شد یاورژانس

داشت. امروز اقتصاد کشور نه از  ازین یاشهیسخت و اصلاحات ر

حرف اول را  ،یخارج استیو نه در بحث س یداخل استیمنظر س

مسائل  نی. همه استینخست هم ن تیو اولو زندیدر کشور نم

ن در بحران فرو افتد و رتبه آ یبیتا کشور به سراش شودیباعث م

 .ابدیمکرر تنزل  ،یجهان یهاشاخص

 شوند یاخذ م د،یاز تول تیکه به بهانه حما یماتیتصم یدشوار برا یسوالات

وجود در م یهاتیهمه جانبه به ظرف یبا انتقاد از نبود نگاه یشافع

 یریگمیتصم گاهیکرد: قدرت و جا حیتصر ،یبخش اقتصاد مل

مختلف واگذار و منتقل شده که  یکشور به ستادها یعال رانیمد

 تیاست و در غا یریگمیتصم ندیشدن فرآ یماحصل آن طولان

و  یبروکراس نیا زا یمشکلات ناش یپاسخگو یکس زیکار ن

 .ستیساختارها( ن نیاخذ شده )در ا ماتیتصم

بخش  نیا یازهایو ن «دیتول»به موضوع  گریبار د رانیاتاق ا سیرئ

ز مبحث مهم متمرک نیزد و گفت: در حال حاضر سه قوه بر ا ینقب

 شود،یم یریگیعنوان پ نیآنچه که تحت هم ایهستند اما آ

 تیکه با محدود یدارد؟ در کشور یکاف یو اثرگذار یکارآمد

ز العمر امادام تیحما ایآمشخص شود که  دیمنابع مواجه است، با

ه و ن ای کندیم جادیلازم را ا یاثرگذار یدیتول یهابخش یبعض

 رند؟یقرار بگ هاتیحما تیدر اولو دیها بااساسا کدام بخش نکهیا

هستند که به هر  یدیتول یواحدها ییامروز همه به دنبال شناسا

که  یافعال شدن آن کارخانه ایآ یاند؛ ولشده لیتعط لیدل

کننده ندارد، هم مصرف یدر بازار داخل یحت یبه زود محصولش

ود؟ ب خواهدیکه ارزشمند و توامان محدود هستند، منطق یبا منابع

واحد  کی تیعوامل توقف فعال ییبدون شناسا شودیم ایآ

  ... نیما ا یمجدد آن اقدام کرد؟ تقاضا یاندازراه یبرا ،یدیتول

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 :رانیاتاق ا سیرئ

ر آوو تورم سرسام ینگیدر بخش اقتصاد، رشد نقد یراهبرد یهر خطا 

 را به دنبال دارد
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و  «تیحمل و نقل و ترانز»، «تجارت» یهاونیسینشست مشترک کم

 یاارهپ یبه منظور بررس ؛یخراسان رضو یاتاق بازرگان «یگردشگر»

 ران،یا گانیبا همسا یو روابط اقتصاد یاز مسائل حوزه تجارت خارج

 .استان برگزار شد یدر محل پارلمان بخش خصوص

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

 تجارت ونیسیکم سیروشنک، رئ نیمحمدحس ؛یخراسان رضو

 مانیپ در رانیا تینشست، به بحث عضو نیا یاتاق مشهد در ابتدا

اشاره کرد و  ایاوراس یبا کشورها یتعامل تجار زیو ن یشانگها

 یتعاملات اقتصاد یبرا یادیبرکات ز یشانگها مانیگفت: پ

 دیبحث با نیدر ا زیمسائل ن یاکشورمان خواهد داشت اما پاره

متضرر  هامانیجنس پ نیبه ا وستنیتا از پ رندیمورد توجه قرار بگ

 .مییحداکثر انتفاع را کسب نما میو بتوان مینشو

به کشور  رانیا یجمهور استیر ریبا اشاره به سفر اخ یو

بط را در روا یاسفر باب تعاملات تازه نیاظهار کرد: ا کستانیتاج

از اثرات مثبت  یدو کشور گشود و در حال حاضر فعالان اقتصاد

 .ندیگویسفر بر نوع روابط و مواجهات سخن م نیا

 و حضور یاز بخش خصوص ینظرخواه تیبا اشاره به اهم روشننک

به  یدولت و مقامات اسنننتان یبخش در سنننفرها نیاز ا یا ندهینمنا

 هیهاست از وزارت خارجه گلاکشنورها، ابراز کرد: ما مدت گرید

کننه چننرا بننخش  مینندار

در پروتکل  یخصنننوصننن

 یحضنننور رسنننم شیهنا

ننندارد؟ سنننمنبننل بخش 

هننم اتنناق  یخصننننوصننن

اسنننت.  رانیا یبنازرگننان

در  دیوزارت خنارجنه بنا

کشورها از  گریسنفر به د

دعوت کند و  رانیاتناق ا

در پننروتننکننل هننا و 

 گاهیدستورالعمل ها به جا

 .دیتوجه نما یش خصوصبخ

است که به تعهداتش  نیا رانیکرد: انتظار ما از دولت ا دیتاک یو

از  ی. جمعدیتوجه نما یدر مقابل بازرگانان و فعالان اقتصاد

از تهاتر  یناش یهابازرگانان ما در کشور ترکمنستان گرفتار چالش

 آنها باشد. براساس یپاسخگو ستین یکالا شده اند و حالا کس

 .وجود داشت هیهمسا یبا کشورها رکه در بحث تهات یابرنامه

 افتیآن را در یکالا را ارسال نموده اما ما به ازا یرانیابازرگانان 

 .دبخش باش نیفعالان ا یهاخسارت ریگیپ دیاند. دولت بانکرده

 یدر رسانه مل نانیبه کارآفر یتوجه یب

نش از سخنا یگریتجارت اتاق مشهد در بخش د ونیسیکم سیرئ

دا اشاره و ابراز کرد: ص یدر رسانه مل نانیگرفتن کارآفر دهیبه ناد

و  دیکه صاحب صنعت و تول یخود، افراد داتیدر تول مایو س

 نی. ادهدیسودجو جلوه م یاشخاص یمایکارخانه هستند را در س

و  دیتول امر جیو ترو تیکشور در حما یهااستیموضوع با س

 کردیبا رو دیبا یهنر داتیدر تضاد است. تول ینیکارآفر

ها را مدام در شوند؛ نه آنکه آن دیتول نانیبه کارآفر یدهارزش

   .قرار دهند یموضع منف

 مشهد: یاتاق بازرگان یتخصص ونیسیدر نشست مشترک سه کم ،یمسائل حوزه تجارت خراسان رضو یبررس

عه در بسط و توس یو نظرات بخش خصوص تیبه ظرف یتوجهیاز ب هیگلا 

 گانیبا همسا یروابط خارج

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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و  یشهر تیریمد دیدوره جد کردیشهردار مشهد گفت: رو

 تیبه بخش اقتصاد و حما ژهیششم شهر مشهد بر توجه و یشورا

سهم  یادا یدر راستا میتمرکز دارد و تلاش دار یگذارهیاز سرما

 میینما لیتبد گذارانهیحوزه، مشهد را به بهشت سرما نیخود در ا

و  تیجلب حما راهدف  نیمولفه مهم در جهت تحقق ا کیو 

 .میدانیشهر م نیا یپارلمان بخش خصوص یهمراه

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

 اتیه یو اعضا سیرئ داریکه به د «یعبدالله ارجائ» ؛یخراسان رضو

 نیا یمشهد، در محل پارلمان بخش خصوص یاتاق بازرگان ندگانینما

ششم مشهد معتقد  یمتذکر شد: شورا یشهر آمده بود، در سخنان

کرد و  تیریمد یبا منابع اقتصاد کنون توانیشهر را نم نیاست که ا

 یبا بخش خصوص یهمگام دیبا ندهیدر چهار سال آ یاصل تیاولو

 .باشد اسلامی – یرانیدر تراز شهر ا یساختن شهر یمتعهد برا

بخش  نسبت به فعالان یشهر تیرینگاه مد رییبر تغ دیبا تاک یو

 یبا فعالان اقتصاد یاظهار داشت: خود را موظف به همکار یخصوص

 داریاتوسعه پ یآنان را برا ینیآفرو نقش میدانیم گذارانهیو سرما

 یگریراهکار د نی. به واقع، به جز امیکنیم یتلق یشهر، ضرور

 یدولت یبا دلخوش کردن به بودجه ها توان ینم رایوجود ندارد ز

از  شتریها، ضررش بکه استفاده از آن یشهر داریناپا یو درآمدها

 ژهیو بار بهخسارت کیاشتباه استراتژ کیبه  باشد،یسود آن م

 .مرتکب شد ندگان،یآ یبرا

و  یجلب اعتماد بخش خصوص یشهر تیریکرد: هنر مد انیب یو

است، لذا از  یشهر یانتفاع یعرصه به پروژه ها نیورود فعالان ا

دعوت  یمشهد و فعالان بخش خصوص یاتاق بازرگان یاعضا

مختلف ورود  یشهر در عرصه ها یانتفاع یتا به پروژه ها شودیم

خش، ب نیدر ا زیرا ن یشهر تیریمد یهمراه عتایداشته باشند و طب

 .در کنار خود خواهند داشت

 یخراسان رضو یمشهد عنوان کرد: پارلمان بخش خصوص شهردار

و  یمغتنم در بحث مشاوره اقتصاد تیظرف کیتواند  یم

 به قواره اتاق یتشکل چیباشد. ه یشهردار یبرا یگذارهیسرما

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

   .ارزشمند دارد یگاهیجا ث،یح نیاز ا

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 کرد: دیتاک یخراسان رضو یاتاق بازرگان ندگانینما اتیه یشهردار مشهد در جمع اعضا

ز ا تیبه اقتصاد و حما ژهیمشهد، توجه و یشهرتیریمد دیجد کردیرو

 است یگذارهیسرما
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 یعالگفت: ت رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 یبخش خصوص یهاتیاز ظرف یمندبهره یاقتصاد کشور، منها

 از هر شیب رانیو ممکن نخواهد بود. امروز عرصه اقتصاد ا سریم

است و  «یگذارقاعده»اصلاحات در بخش  ازمندین گریزمان د

بروز  شاهد هیدر آت ابد،ی تداومحوزه  نیها نسبت به اچنانچه غفلت

 .بود میتورم خواه دیو از جمله آن، تشد تریجد یهابیآس

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

 اتیجلسه ه نیو سوم یدر س «یشافع نیغلامحس»؛یخراسان رضو

مشهد که با حضور شهردار، معاون  یاتاق بازرگان ندگانینما

شهر مشهد برگزار شد، عنوان  یشورا یو سخنگو یو یاقتصاد

 مختلف یهادر بخش اخود ر یاتیاقدامات عمل زدهمیکرد: دولت س

 ایو  یداخل یهاهیرو یزده اما در عرصه اقتصاد همچنان برا دیکل

روند  ایاقدامات شاخص و  ،یخارج یهایاستگذاریدر عرصه س

اقتصاد  تمسیتوان به روال گذشته س ی. نممیستیرا شاهد ن یمتفاوت

حوزه منفعل  نیعمده ا یهاکشور را اداره کرد و نسبت به چالش

 قاعده ستمیعمده در س یبازنگر ازمندین زین یاصلاح رماند، ه

 .اقتصاد کشور است یگذار

در کشور زد و انفعال نسبت به  یتورم یبه رشد آمارها ینقب یو

شاخص برشمرد و  نیا دیرا عامل تشد یضرورت اصلاحات اقتصاد

 تسیدر ل رانیکه نام ا دهدینشان م یالملل نیب یداد:آمارها حیتوض

دول ج نیسرعت رشد تورم قرار دارد. در صدر ا نیکشور با بالاتر 83

 رانیو ا میکنیرا مشاهده م مبابوهیسودان و ز ،همچون ونزوئلا ییهانام

 .ردیگیمورد اول قرار م ده انیکشورها در م نیهمراه ا زین

اشاره کرد و افزود: گزارش مرکز  زین یگرید یبه آمار رسم یشافع

بر  زین رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یهاپژوهش

 چنانکه از سال گذارد؛یصحه م رانیدر ا یتنزل مصرف کالر

 5833درصد مردم کمتر از حد لازم ) 53از  شیبه بعد، ب 83۷۶

 .اندمصرف کرده یدر روز( کالر

 یتیبر تحولات جمع یبه اثرات فقر اقتصاد یگوشه چشم یو

غلط  یهااستیکرد: س انیمهاجرت داشت و ب شیشهرها و افزا

مهاجرت از روستاها و مناطق  لیخود را با س راتیتاث ،یاقتصاد

 هدیبحث، پد نیمحروم به کلانشهرها نشان داده است. تبعات ا

آن،  یکه در پ ودهمشهد ب رینظ ییکلانشهرها یبرا ینینش هیحاش

 زیرا ن یتیریمد یهایخدمات شهر را افزون و دشوار نهیهز

 یهابافت نیاز بزرگتر یکیحالا  نیشهر هم نی. اسازدیدوچندان م

 .کشور را داراست یاهیحاش

 یمشهد، آماده ارائه نظرات کارشناس یپارلمان بخش خصوص

 است یشهر تیریبه مد یاقتصاد

 یخاطر نشان کرد: اگر امروز بعض رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

 یمایو...، س یگریتکد اد،یاعت رینظ یو معضلات اجتماع هابیآس

موثر بر آن را  یهااز مولفه یکی دیما را مخدوش کرده، با یشهرها

رخد، بچ دیکه اگر چرخ تول یدر بحث اقتصاد جستجو کرد. در حال

 نیدم تاممر شتیفراهم باشد و مع یصاداقت تیبساط اشتغال و فعال

. پس اگر بازندیآن نقش م یاز پ   زین هابیآس نیگردد، ا

مقابله با معضلات  یبرا یموثر یزیبرنامه ر ایو  یگذارهیسرما

 د،یسمت آن به رشد اقتصاد و تول کی دیبا رد،یگیانجام م یاجتماع

 .منجر شود

و  یهمراه یاز اظهارات خود از آمادگ یگریدر بخش د یشافع

هر ش یها تیبهبود ظرف یششم برا یو شورا یبا شهردار یهمکار

 ارلمانپ یو اعضا یفعالان اقتصاد کرد: دیمشهد سخن گفت و تاک

خود، صاحبنظر و  تیهر کدام در حوزه فعال یخش خصوص

  ... ؛ینخبگان تیظرف نیا یاثر هستند و به اتکاصاحب
 () کلیک کنید در وبسایت اتاقادامه خبر 

 :رانیا یکشاورز و معادن ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 یخصوصبخش یهاتیاز ظرف یمنداقتصاد کشور، بدون بهره یتعال 

 ممکن نخواهد بود
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 دولت و بخش یوگوگفت یشورا رخانهیدب سیرئ یخراسان رضو

گفت: در قانون برنامه ششم توسعه  یخراسان رضو یخصوص

 ریغ یو موسسات عموم یدولت یهاشده است که دستگاه دهیتاک

 یهایانرژ قیرا از طر ازشانیدرصد از ن 55حداقل  یدولت

خود  فیکلها به تدستگاه نیکنند که متاسفانه ا نیتام ریدپذیتجد

ن شد ییاجرا ،یاز مسائل مهم در دست بررس یکیعمل نکردند و 

اجرا  فیتکال نیدر سطح استان است. اگر ا یقانون فیتکال نیا

 و شودیم نیتام ریدپذیتجد یحوزه انرژ ازیاز ن یشوند، بخش

 .دخواهد ش دیکه منجر به تول شودیم یآزادساز زین گریبخش د

 عیرق صناب نیدر خصوص تام سنایوگو با ادر گفت یاکبر لباف یعل

اظهار کرد: موضوع برق، گاز، جاده و به  یماهه دوم  سال جار ۶در 

ها ها قرار دارند. دولتدر حوزه کار دولت هارساختیز یطور کل

 هیلازم را فراهم کرده تا صاحبان سرما یهارساختیاند زمکلف

فانه در کنند. متاس یگذار هیو سرما وکارسببه ک لیپولشان را تبد

 نیبرق،گاز، زم نیدر استان و کشور در حوزه تام ر،یمدت اخ یط

 یو... با مشکلات جد یگذارهیسرما یها برامناسب در شهرک

 .میمواجه هست

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

 یهاتیاست. محور اول موضوع استفاده از ظرف یو بررس یریگیپ

 .به استان است یانگاه توسعه جادیموجود در استان و محور دوم ا

راسان خ یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

محورها پرداخت و عنوان کرد: در رابطه با  نیا حیبه توض یرضو

د اول سال با کمبو مهیموجود در استان، در ن یهاتیاستفاده از ظرف

. اما در سه ماه میمواجه شد یبرق، گاز، آب و... با مشکلات جد

درصد  85. حدود میادر مورد برق و گاز داشته ییهانشست ریاخ

 شد،یم نیتام یآب یهانیتورب قیکشور که از طر یاز برق مصرف

 .اده کرداستف تیظرف نیاز ا توانیو نم ستین نیاکنون قادر به تام

کرد:  انیمشکلات به وجود آمده در اثر کمبود گاز ب انیبا ب یلباف

 نکهیاند که با توجه به اصنعت برق منطقه اعلام کرده نیمسئول

 نیبه موقع تام ازیاست و گاز مورد ن یبرق گاز دیتول یهاروگاهین

جب مو عیاستفاده کنند و سوخت ما عیناچارند از سوخت ما شود،ینم

 یاتفاق، عملاً برخ نیا یشده و در پ هاروگاهیناختلال در عمکرد 

 .وندشیزودرس مواجه م راتیسوخت و تعم نیبا مشکل تام هاروگاهین

دوم سال کمتر شاهد  مهیکه در ن شودیم ینیبشیادامه داد: پ یو

 یهاحال به شرکت نی. در عمیباش یمشکلات نیکمبود برق و چن

. در داشته باشند نیگزیاعلام شده است که سوخت جا زیمربوطه ن

ن دو مشعل بود لیاز قب یمشکلات زین نیگزیخصوص سوخت جا

از  یاستفاده از بعض یطیمحستیجرائم ز ایها و از کارخانه یبرخ

 .گازها وجود دارد

راسان خ یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

دار بودن مشکلات صنعت برق خاطرنشان کرد: ادامه انیبا ب یرضو

برق  نیبرق منطقه اعلام کردند، در تام نیکه مسئول یبنا به آمار

 یوجود دارد و مسئولان از بخش خصوص یاستان همچنان مشکلات

کمک  ریدپذیتجد یهایدرخواست داشتند که در توسعه انرژ

 .میهست یزنیدرحال را نهیزم نیدر ا زیکنند. درحال حاضر ن

لت و بخش بر توافقات دو یمبن زین شنهادیکرد: چند پ حیتصر یلباف

 رویبه ارسال آن به وزارت ن میو تصم میاکرده یجمع بند یخصوص

 تیشاهد بهبود وضع یتا با کمک بخش خصوص میدر استان را دار

 یهاروگاهین سیبا تاس ریپذ دیتجد یهایو توسعه انرژ دیتول

 دیبا زین روی. وزارت نمیباش استانبا ولتاژ کم در سطح  یدیخورش

  ی...اداقتص یهابنگاه تیبا حما نیکرده و همچن نیخود را تضم دیخر

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 مطرح کرد یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدب سیرئ

 یدر خراسان رضو ریپذ دیتجد یهایلزوم توجه به توسعه انرژ
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 یشهردار مشهد گفت: در راستا

 یهایگذار هیاز سرما تیحما

 ،یسازلیتسه ؛یموجود و آت

در  یسازو شفاف یگراصلاح

 .خواهد بود یشهر تیریمد تیاولو

اتاق  یگزارش روابط عموم به

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان

 در «یعبدالله ارجائ» ؛یخراسان رضو

گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: 

ششم  یو شورا یتلاش شهردار

 کردینگاه و رو رییشهر مشهد، بر تغ

و  یگذار هینسبت به امر سرما

ن راستا گام یدارد. در ا هیتک ،یموجود و آت یهاتیاز ظرف تیحما

 نیشیپ یها هیاصلاح رو ،یفعل یندهاینمودن فرآ لینخست ما تسه

توجه به مقوله  نیبر کاهش موانع موجود( و همچن دی)با تاک

مسائل کمک خواهد کرد تا  نیباشد. تحقق ا یم یسازشفاف

ر مجدانه ت نیشیاز موارد پ تیو حما یگذار هیموضوع توسعه سرما

 .شود یریگیپ

کرد،  میراستا دنبال خواه نیکه در ا یگریادامه داد: مقوله د یو

 یبا همکار میدواریراستا، ام نیپنجره واحد است. در ا جادیموضوع ا

 یداخل گذارانهیشاهد ورود سرما میبتوان یدولت و بخش خصوص

ما،  تی. قاعدتا در اولومیباش یشهر یانتفاع یهابه پروژه یو خارج

تمام است و باور  مهیدر دست اجرا و ن یهاپروژه فیتکل نییتع

د موجو یها یگذارهیاز سرما تیحما زیاز رسالتمان ن یبخش میدار

 .خواهد بود

 با هدف ،یشهر تیریرفع موانع در مد تهیکم یریگاز شکل یو

در شهر مشهد خبر  یگذار هیو توسعه سرما تیکمک به امر حما

امور  یریگیگزارش ها و پ یداد و متذکر شد: در حال جمع آور

 یاریآن، بس تیفعال ندیفرآ نییو با تع میهست تهیکم نیا جادیا یبرا

 .خواهد شد فیتکل نییموجود، تع یاز مشکلات و گره ها

 نیدعوت کرد تا در ا یو فعالان بخش خصوص یاز اتاق بازرگان او

 خود یداشته باشند و نقش محور یموثر یو همگام یبحث همراه

 .ندینما فایرا ا

د توان یم یشهر تیریاتاق و مد یکیخاطر نشان کرد: نزد یارجاع

 داشته باشد و آن یو خارج یگذاران داخل هیسرما یخوب برا یامیپ

 در میدواریاست. ام یگذاران خارج هیجذب سرما یاتفاق نظر برا

 تیظرف ؛یسه ضلع کی جادیو با ا ونددیبه ما بپ زیدولت ن ر،یمس نیا

 مییمان جادیدر شرق کشور ا یگذار هیسرماتوسعه  یرا برا یمطلوب

   .میکل کشور، بدل شو یبرا ییو به الگو

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 کرد: دیشهردار مشهد تاک

 تیریمد یسه اقدام اساس ؛یسازو شفاف یگراصلاح ،یسازلیتسه 

 هایگذار هیاز سرما تیحما یبرا یشهر
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لت و دو یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیو ششم ستیدر ب

و  رخانهیجلسه دب 55مصوبات  ،یخراسان رضو یبخش خصوص

 .شد یگفتگو بررس یجلسه شورا0

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

 نیا یدادر ابت رخانهیدب نیا سیرئ ،یاکبر لباف یعل ،یخراسان رضو

 رخانهیجلسه دب 5۶امسال تاکنون  ینشست اظهار کرد: از ابتدا

. میمصوبه و توافق برگزار نمود 833گفتگو با حدود  یشورا

 33برگزار شده و حدود  یجارجلسه شورا در سال  0 ن،یهمچن

وبات از مص یاست؛ بخش دهیرس بیبه تصو یو استان یمصوبه مل

 فیالمصوبات هم تک یها بوده و برخدستگاه یاستان فیشورا، تکال

 .کردند یم یریگیآنها را پ دیبا یاستان یبوده که دستگاه ها یمل

 ها و هیاز مصوبات مربوط به اصلاح رو یخاطرنشان کرد: برخ یو

 انیب یبرا دیکه با یریدستورالعمل ها بوده که زمانبر است و مس

از  یاست. برخ دهیشد، آغاز گرد یم یآن و طرح موضوع ط

 دیان باموجود در است یتهایبود و با استفاده از ظرف یمصوبات استان

 .شد یم یریگیدنبال و پ

مصوبات  شیو پا یکرد: موضوع جلسه به لحاظ بررس حیتصر یلباف

اگر مصوبات  رایمهم است؛ ز یو خصوص یاز نظر هر دو بخش دولت

 یرگزارماند و ب ینرسد، موضوع مغفول م جهینشود و به نت یریگیپ

ز ا یبرخ ان،یم نیخواهد بود. در ا جهینت یجلسات در طول سال ب

چه  تسیمانده و مشخص ن یباق هامصوبات بدون پاسخ از دستگاه 

 .انجام شده است یاقدام

 یکیکه  میمصوبه داشته ا 33گفتگو  یاذعان کرد: ما در شورا یو

تان اس یآب تیرو و وضع شیپ یها یاز موضوعات، بحث خشکسال

مرتبط  یدولت یو دستگاه ها یکشاورز یبود که مقرر شد تشکل ها

 رخانهیروز به دب 53خود را ظرف  شنهاداتیبا موضوع، نظرات و پ

 هاداتشنیپ ،یجلسات کارشناس یتا با برگزار ندیشورا ارائه نما

 .به شورا ارائه گردد یادوباره

 جادیاستان افزود: قرار شد با ا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

تگاه ها دس یکارشناس یتهایاز ظرف ،یتخصص یمطالعات یهسته ها

اه از تشکل ها و دستگ یکه برخ مییاستفاده نما یو بخش خصوص

از دستگاه ها و تشکل ها  ینمودند اما برخ یهمکار نهیزم نیها در ا

 .نکرده اند یتاکنون کارشناسان خود را به ما معرف

 شنهاداتیارائه پ یبرا یتخصص یهسته ها تیبا اشاره به اهم یلباف

معدن،  یدر حوزه ها یتخصص شنهاداتیهسته ها پ نیگفت: ا

 .دهند یو... را ارائه م یصنعت، کشاورز

ان در است یگفتگو یشورا یاز برنامه ها یبرخ انیدر ادامه به ب یو

 یندهایو استقرار فرا یپرداخت و گفت: طراح یسال جار

وان ت یبه منظور ارتقا یبرنامه آموزش نیو تدو ییاجرا ،یمطالعات

و  ییرااج یبهبود دستگاه ها ندگانیو نما رخانهیدر دب یکارشناس

تان اس یگفتگو یشورا یکار یاز برنامه ها یکی ،یبخش خصوص

 .است یدر سال جار

قل حدا یگفتگو به حل و فصل توافق یشورا رخانهیدب سیرئ

ز ا گرید یکیبه عنوان  رخانهیدرصد موضوعات مطروحه در دب۹3

مراودات  لیتسه یبرا یشنهاداتیبرنامه ها اشاره کرد و گفت: ارائه پ

ستان ا ندگانینما تیاستفاده از ظرف ه،یهمسا یبا کشورها یتجار

فاده از است یتفاهم برا جادیو ا ارمخل کسب و ک نیاصلاح قوان یبرا

 یتهایخارج از کشور در چارچوب مامور یها یخراسان تیظرف

   .باشدیم 8033شورا در سال  یکار یبرنامه ها گریشورا، از د

 شد: یبررس یخراسان رضو یوگوگفت یشورا رخانهیدر دب

 یدر خراسان رضو یمصوبه، ماحصل تعامل دولت و بخش خصوص011 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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در استان خراسان  یمصرف انرژ یسازنهینمونه به یواحدها

 نویسیمنظور ، کم نیخواهند شد. به هم ریو تقد یمعرف یرضو

 یراب یحوزه ، مدل نیبا صاحبنظران ا یاتاق مشهد در نشست یانرژ

نمود تا با بهره  فیحوزه تعر نیموفق ا یواحدها یانتخاب و معرف

 تیریمد یبرا یساز فرهنگدر جهت  ی، گام تیظرف نیاز ا یریگ

برق در  یلازم به منظور کاهش قطع یمصرف و اتخاذ راهکارها

 .، برداشته شود عیصنا

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

 یتدر نشس ونیسیکم نیا سی، رئ«محسن شادمان» ؛یخراسان رضو

چند ماه  یمنظور برگزار شده بود ، گفت: ط نیبرخط که به هم

 نیگسترده شده بود و ا اریها در بخش برق بس یگذشته خاموش

از  یو درک عموم مسئولانمردم با  نیب یهمدل جادیمهم باعث ا

 توجه و احساس نیو اگر هم دیبودن مشکل صنعت برق گرد یجد

 دی، شا ابدیموجود در صنعت برق ادامه  یبابت چالش ها ینگران

 یعها و قط یشده و در بحث خاموش بهتر یکم ندهیدر سال آ طیشرا

 .میرا شاهد باش یبرق مشکلات کمتر

 یان رضوخراس یاتاق بازرگان یشنهادیبسته پ هیبا اشاره به ته یو

، عنوان کرد: ارائه  رویو در ادامه وزارت ن رانیارائه به اتاق ا یبرا

 یصنعت آب و برق م تیبهبود وضع یبرا شنهاداتیپ یسر کی

 حل مشکلات کشور کمک یمناسب برا یبرنامه ها نیتواند به تدو

ه و مقرر شد میتنظ یبه صورت سرفصل شنهاداتیرو پ نیکند ، از ا

 .شود یریگیاست تا به مراجع مربوطه ارائه و از آن ها پ

شد:  متذکر یخراسان رضو یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیکم سیرئ

است  نیمباحث مطرح در صنعت آب و برق ؛ ا نیاز مهم تر یکی

 ایگذار  هیصنعت به عنوان سرما نیگذاران در ا هیسرما دیکه با

 نیتام ای مانکاریآنان را پ نکهیدار در نظر گرفته شوند نه ا هیسرما

گذاران  هیاست قراردادها با سرما لازمرو  نی، از ا میکننده بدان

پراکنده در صنعت آب و برق را  یها هیاصلاح شود تا بتوان سرما

همه  عیاجازه داد تا صاحبان صنا دینبا گرید یکرد ، از سو عیتجم

گاز در کشور را تحمل کنند . موارد مزبور  ایفشار کمبود برق ، آب 

 روین ریاست به وز ارکه قر یدر نامه ا گریاز معضلات د یاریو بس

 .ارائه شود ، ذکر شده است

ان خاطر نش یخراسان رضو یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیکم سیرئ

برق توسط  دیتول تیهزار مگاوات ظرف 5 یال0به  کیکرد : نزد

ژنراتورها در کشور به صورت پراکنده وجود دارد اما در  زلید

خود  زلیاز د یبرق ، هر واحد صنعت یقطع ای یهنگام خاموش

ند در ما یم یباق استفاده یب زلیموارد د یاستفاده کرده و در باق

،  است زلیکه فاقد د یگرید یکه ممکن است واحد صنعت یحال

 .داشته باشد زلیبه د ازیبرق بوده و ن یگرفتار قطع

 یحطر ای جادیا یکه بتوان بستر یاظهار داشت: در صورت شادمان

 تیشدن وضع یموجود در زمان بحران یها زلیکرد که د نیرا تدو

رنده و دا ردیقرار گ یصنعت یشبکه برق مورد استفاده همه واحدها

 زلیه دب لینداشته بلکه آن تبد اریآن را در اخت ییبه تنها زلید

ود ، ش یصنعت یبنگاه ها و واحدها ههم یشبکه برق برا یاضطرار

 زلیبرق از محل د دیتول تیتوان سه تا چهار هزار مگاوات ظرف یم

 .ها در کشور را آزاد نمود

 زلید سوخت نیتام رینظ یمشکلات دیحال با نیکرد: با ا انیب یو

بود از مشکلات مربوط به کم یدر نظر گرفت تا بتوان بخش زیها را ن

 در یشنهادیموضوع در قالب طرح پ نیبرق را برطرف کرد که ا

 یرسمورد بحث و بر یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیکم ینشست بعد

   .قرار خواهد گرفت

 ید(کن) کلیک  ادامه خبر در وبسایت اتاق

 و مصوب شد: یبررس یخراسان رضو یو معادن و کشاورز عیصنا ،یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیدر کم

 ندشویم یاستان انتخاب و معرف یمصرف انرژ یسازنهینمونه به یواحدها
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و بخش  دولت یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیو پنجم ستیب

 شیسه دستورکار از مشکلات پ یبا بررس ،یخصوص خراسان رضو

آبرسانان  یتعاون یهاو شرکت یفعالان بخش کشاورز یرو

 .برگزار شد

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

 یدادر ابت رخانهیدب نیا سیرئ ،یاکبر لباف یعل ؛یخراسان رضو

 یرااج ریآبرسانان، در مس یتعاون ینشست اظهار کرد: شرکت ها

د دارن یخراسان رضو یاز شرکت آبفا یمطالبات ،یدولت یهاطرح

ها با مشکلات شرکت نیکه عدم پرداخت آن ها باعث شده تا ا

 .مواجه  شوند یجد

استان اعلام کرده که  یزیرو برنامه تیریادامه داد:سازمان مد یو

 85بخش، سال گذشته حدود   نیاز  مطالبات فعالان ا یبابت بخش

 پرداخت یتومان به شرکت آب و فاضلاب خراسان رضو اردیلیم

 دایها اختصاص پ یتعاون نیبه ا یمحل وجوه نینموده است، اما از ا

 .نکرده است

 یآبرسانان خراسان رضو هیاتحاد رعاملیمد ،یائیعل انیما احمد

مجموعه  ریز یموضوع عنوان کرد: شرکت ها نیا حیدر توض زین

شرکت در مناقصات پروژه  یو حت تیتوان فعال گریما د هیاتحاد

ه مربوط ب ر،یاز مطالبات ما در دو سال اخ یکیرا ندارند.  یدولت یها

 یریگیگذشته بوده است. آغاز پ یادو قرارد ییاجرا یها تیفعال

 دیکل شیمطالبات از دو سال پ افتیدر یبرا

ها در از وعده کی چیمتاسفانه ه یخورده ول

 کهنینشده است. از جمله ا یاتیعمل نهیزم نیا

 اردیلیم 85 شودیدر مهرماه پارسال اعلام م

تومان به آبرسانان پرداخت خواهد شد؛ اما 

 .فتادیاتفاق ن نیمتاسفانه ا

 یمزیاست که مکان نیما بر ا دیافزود: تاک یو

و  یمسائل مال عایشود تا سر دهیشیاند

 افتیآبرسانان را در یها یمطالبات تعاون

 نیسال تلاش ا 85تا حاصل تلاش  میکن

ساختارها  نیاستانمان به هدر نرود و ا یدر روستاها هایتعاون

 .محفوظ بمانند

 مطالبات گذشته آبرسانان یکاهش ارزش

 شیآبرسانان از دو سال پ یها یاظهار کرد: مطالبات تعاون انیما

 اردیلیم 1 ن،یتومان بوده است؛ علاوه بر ا اردیلیم 8۹معادل  یرقم

 نیاست. مجموع ا دهیتومان مطالبات وجود دارد که به ثبت نرس

دو  طلب نکهیرسد و نکته ا یتومان م اردیلیم 55مطالبات به حدود 

ر آبرسان متذک ینرخ ابزارآلات شرکت ها شیبا اشاره به افزا یو

 نیا و قرار بود در میکرد یریگینرخ ارز، پ شیشد: با توجه به افزا

شرکت آب به ما کمک  یاز سو ،یبا توجه به بخشنامه ارز نهیزم

 انکارانمی. پمینداشته ا یدو دستگاه متول یاز سو یشود؛ اما پاسخ

لوله و اتصالات را  نهیدر زم متیق شیفزادرصد ا033تا  853از 

متحمل شده اند. سازمان برنامه و  ینیشاهد بوده اند و ضرر سنگ

شرکت ها مشمول کمک مربوط  نیبودجه هنوز مشخص نکرده ا

 ؟!نه ایشوند  یم یارزبه بخشنامه 

آبرسانان ادامه داد: نکته  یتعاون یشرکت ها هیاتحاد رعاملیمد

شرکت آب پرداخت  یاز سو تهایاگر صورت وضع نکهیا گرید

 نیسازمان تام مهیگذشته، مبالغ حق ب ینشود، طبق بخشنامه ها

   ...شرکت یاز سو دیها با یسازمان از تعاون نیو مطالبات ا یاجتماع

 مطرح شد: یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدر دب

 یبخش کشاورز یبهااختلاف نظرها در خصوص قبوض آب یبررس

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 یو بازار پول اتاق بازرگان یگذار هیسرما ونیسیکم سیرئ

راغ با چ یواحد مسکون ونیلیم کیگفت: ساخت  یخراسان رضو

ا هدف از بازار ب ترنییپا متیمصالح به ق ن  یتام یسبز دولت برا

حالا  ،یاز منابع مال یبخش نیرفع دغدغه سازندگان مسکن و تام

 دازمنین یوعده بزرگ نیاجرا قرار دارد اما تحقق چن یقدم کیدر 

تر، مستمر و از همه مهم یهاتیحما ق،یدق یهایزیربرنامه

 .است «هیجذب سرما»

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

 نیتردر تازه «انیچمن یمحمدعل» ؛یخراسان رضو یکشاورز

که با حضور فعالان صنعت ساختمان و انبوه  ونیسیکم نیجلسه ا

 نیسازان استان برگزار شد، عنوان کرد: اگرچه دولت موضوع تام

رح مط یو دولت یصخصو یطرح را به مدد منابع بانک ها نیا یمال

ازار ب تیو استفاده از ظرف یخصوص یگذارهینموده اما جذب سرما

آن  شبردیطرح و پ نیا یبرا یشتریضمانت ب تواندیم زین هیسرما

 .کند جادیا

رو وبهر زین یکرد: وعده عنوان شده، با موانع و مشکلات حیتصر یو

و  ینیبشیحالا قابل پ نیمسائل از هم نیاز ا یخواهد بود. بخش

. دیها برآو رفع آن ییشناسا یدر پ دیهستند و دولت با یریشگیپ

 ونیسیکم لیتا کارگروه مسکن را ذ میراستا قصد دار نیدر هم

 لو بازار پو یگذار هیسرما

. میده لیاتاق مشهد تشک

 ییهااحصاء چالش زیهدف ن

 نیا یاجرا ریاست که در مس

طرح بزرگ، بروز خواهند 

 ییاجرا یهاکرد. از دستگاه

 یتا پا میدرخواست دار زین

 نیا یریگیو به پ ندیایکار ب

 .بحث کمک کنند

 هیسرما ونیسیکم سیرئ

و بازار پول اتاق  یگذار

مسکن در جامعه را با  یهاطرح یریگیپ ،یخراسان رضو یبازرگان

ضرورت دانست و افزود:  کیآن،  متیبه ق یبخشهدف تعادل

 یمسکن او را نم نیکارگر، کفاف تام کیکه حقوق  میامروز شاهد

. ودصرف پرداخت اجاره ش دیدرصد حقوق او با۹3تا ۶3کند. 

سازمان، تلاش  یهامسکن جادیازمان ها، با انهادها و س شیها پسال

کار خود را کاهش دهند. متاسفانه  یروین یزندگ نهیکردند هز یم

 تیگذشته در کشور با محور یهاها و دههکه در سال ییهااستیس

مختلف به مرحله اجرا درآمد، هر کدام  نیمسکن و به عناو نیتام

 .به آن بود یاز ضعف نگاه کارشناس تاثرداشت که م ینواقص

شود  یعنوان م یخال یدر مورد خانه ها ییشد: آمارها ادآوری یو

که دارند،  ییبالا نهیبا توجه به هز یمسکون یخانه ها نیاما ا

 جادیا زدهمی. در واقع هدف دولت سستیموجود ن ازیمناسب ن

با درآمد کمتر هم بتوانند آن  یاست تا خانوارها یمسکن اقتصاد

 .کنند هیرا ته

هزار  833ساخت  یبرا ییاز توان اجرا یاستان خراسان رضو

 در سال برخوردار است یواحد مسکون

 یشرکت ها یانجمن صنف ریدب ،یمنوچهر یادامه مهد در

   ... اریرا در اخت بونیتر یخراسان رضو ساتیو تاس یساختمان

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 مطرح کرد: یخراسان رضو یو بازار پول اتاق بازرگان یگذار هیسرما ونیسیکم سیرئ

ح طر یاجرا یبرا یخصوصو تجربه بخش هیاز سرما یریگضرورت بهره 

 در کشور یواحد مسکون ونیلیم کیسالانه  دیتول
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در  د،یکه بخش تول دهندینشان م ،یمختلف اقتصاد یهاشاخص

را از سر گذرانده  یمتعدد یهای، دشوار8033نخست  سالمین

درصد ۷3که حدود  یخراسان رضو رینظ یاستان یاست، اما برا

 یناش یرهافشا کند،یم ینیسنگ یاقتصاد آن بر شانه بخش خصوص

 یناش یهاتیکرونا و محدود یماریب وعیش ریاز عوامل مختلف نظ

با  را یاقتصاد یهاتورم و... ، بنگاه ه،یمواد اول متیاز آن، نوسان ق

 طیمح شیگزارش پا نی.آخرکندیمضاعف، مواجه م یهایدشوار

تعلق دارد، نشان 8033که به بهار  یکسب و کار خراسان رضو

 ینیبشیپ رقابلیغ»خطه،  نیا یکه از نظر فعالان اقتصاد دهدیم

 همان شاخص یعنی« و محصولات هیمواد اول متیق راتییتغبودن و 

 نی. ادیآیکار به شمار مکسب و  طیمانع در مح نیاول ،«دیتورم تول»

را از  ینمره منف نیشتریب زیسال گذشته ن یهایابیشاخص در ارز

 نیکسب کرده بود.  همچن یاقتصاد یهاجانب صاحبان بنگاه

بهار  در دکنندهیکه تورم تول دهدینشان م رانیاطلاعات مرکز آمار ا

 دهیدرصد رس 83/ 8نسبت به زمستان سال قبل به   8033سال 

 یدرصد ۹3به ارتفاع  دیتورم نقطه به نقطه تول ن،یاست. علاوه بر ا

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

 یهاخشدر ب دکنندهیکه در مجموع، تورم تول رسدیاست. به نظر م

نکته  و دهیرس ریدهه اخ کیبه نقطه اوج در  یرصنعتیو غ یصنعت

 رودیاست و انتظار م نگرشیمولفه پ کیشاخص،  نیکه ا نیمهم ا

 یخود را در شاخص بها یوقفه زمان کیآن با  راتییتغ

آمارها فشار  نیا ،یمنعکس کند.به هر رو زیکننده نمصرف

نظر به  که کندیوارد م راستان و کشو دیرا بر بخش تول ینیسنگ

و  دیتول تیدر گردش، خطر کاهش ظرف هیسرما نیچالش تام

 .سازدیرا افزون م یاقتصاد یبنگاه ها یلیتعط

 هیمواد اول متیمکرر ق رییوکار با تغکسب طیمح تزلزل

 طیاز تورم، اصولا مح یناش ینیب شیپ رقابلیمکرر و غ راتییتغ

اشد، ب شتریب یثباتیب نیکسب و کار را متزلزل کرده و هر چه ا

امکان انجام توافقات و  ،یموجود اقتصاد یهاتیاز ظرف یریگبهره

و... کاهش  یاقتصاد یهابنگاه یو خارج یداخل یقراردادها

 رخانهیبد سیرئ ،یاکبر لباف یخواهد داشت.به گفته عل یشتریب

 نیدر ا ،یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا

 یاو اجر دیتول یبرا یبرنامه منظم تواندیبخش مولد نم تیوضع

از موارد عموما  یاریکالا داشته باشد و در بس نیتام یقراردادها

کند:  یم دیتاک ی. ودهدیرا از دست م یو صادرات یخارج یبازارها

مکان داشته باشد، ا یشتریثبات ب هیمواد اول متیق راتییهر چه تغ

 ،یورهرهب ت،یخلاق جه،یکسب و کار و در نت طیدر مح یشتریبهبود ب

و  یداخل یتر و حضور در بازارهاو باثبات شتریب یگذارهیسرما

 .شودیفراهم م شتریب یاقتصاد یهابنگاه یبرا یخارج

 یدر مناقصات دولت دکنندگانیتول مشکل

تاق و بازار پول ا یگذارهیسرما ونیسیکم سیرئ ان،یچمن یمحمدعل

بودن  ینیبشیپ رقابلیکه، غ نیبا اشاره به ا زیمشهد ن یبازرگان

بزرگ و  سکیر کیرا به  یمناقصات دولت هیمواد اول متیق

: در دیوگیکرده است، م لیتبد یاقتصاد یهابنگاه یپُرمخاطره برا

 لیبا عنوان تعد یشرط گونهچیمحصول ه دیخر یمناقصات برا

مواد  متیبودن ق ینیبشیپ رقابلیغ لیبه دل ایاما آ م؛یندار متیق

 متیق تواندیم دکنندهیآن، تول یو گاها چند برابر شدن بها هیاول

از  یبرخ اتیجا که ادامه حمناقصه ارائه کند؟ از آن یبلندمدت برا

 یدولت یهااز دولت و دستگاه یریگها منوط به سفارششرکت

ت اما پس از گذش رند؛یرا بپذ یطیشرا نیاست، آن ها مجبورند چن

: دیگو یم یمواجه خواهند شد.و یبا ورشکستگ یگاه یمدت زمان

 ،یافک اریکمبود بودجه، نداشتن اخت لیبه دل یدولت یهاسازمان

 ...در قراردادها لیو... حاضر به ارائه تعد ینظارت سازمان بازرس

 دیبرحنجره تول« کرونا»و « تورم»چنگِ 

 کی ،یخراسان رضو دیدهد که بخش تول ینشان م یاقتصاد یشاخص ها

 را پشت سر گذاشته است 0011سخت از مهین

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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رزش ا زانیگفت: م یمعدن عیمعدن و صنا ونیسیکم سیرئ بینا

 یحقوق دولت افتیدر یبرا ییافزوده هر معدن به عنوان مبنا

 .ردیمدنظر قرار بگ

و معادن خراسان  عیصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 ونیسیکم یجلسه تخصص نیغلامرضا نازپرور در سوم ،یرضو

و خاطره مرحوم  ادی داشتیضمن گرام یمعدن عیمعدن، صنا

مات از زح ری( و تقدونیسیکم نیا دیفق سی)رئیمانیسل یاحمد

: رددر حوزه صنعت و معدن اظهار ک یمجاهد اقتصاد نیا

ار ک یسخت تیو کروم تیمانند بار یدر معادن رگه ا یمعدنکار

معادن دارد و در مقابل ارزش افزوده  ریبا سا اسیدر ق یشتریب

 دیموضوع با نیو لذا ا دیآ یمعدنکار حاصل م یبرا یکم تر

لازم  تیحما قیطر نیباشد تا از ا یمتول یدولت یهامدنظر دستگاه

 شیبرابر افزا 83سود معدنکار  ترقم بخورد.  آنچه که مسلم اس

است. علاوه  افتهی شیبرابر افزا 83  ینکرده که حقوق دولت دایپ

 شیمعادن افزا یو نگهدار زاتیتجه نیتام نهیهز نیبرا

و  آلاتنیماش یدکیقطعات  متیبه طور مثال ق افته،ی یریچشمگ

 .ادوات بخش معدن به شدت سرسام آور شده است

 یمخالف پرداخت حقوق دولت یمعدنکار چیکرد: ه انیب یو

معادن  گریاز د یاست که معادن رگه ا نیما ا ی. تقاضاستین

 با بهره بردار، خانه معدن، یرابطه جلسه ا نیشوند و در ا کیتفک

و ... برگزار شود  ینظام مهندس

 یبازنگر یتا در موارد اعتراض

 .ردیصورت بگ

خانه معدن استان در  سیرئ

عنوان کرد: متاسفانه  یسخنان

آغاز شد که  ییمشکل ما از جا

در  یدو وزارتخانه تخصص

ادغام شدند و تمام  گریکدی

ساختار  کیحجم بار به 

مسئله سبب  نیشد، ا لیتحم

ود. ش شتریتا با گذشت زمان مشکلات بخش معدن ب دیگرد

 دیمعدن و تجارت با ،است که وزارتخانه صنعت نیاعتقاد بنده ا

 ییشوند، چرا که بخش معدن خود به تنها کیتفک گریکدیاز 

 .شود یرا شامل م یعیوس اریگستره بس

با  یاریسال است که جلسات بس 0 یال 3کرد:  حیتصر نازپرور

قانون برنامه ششم توسعه  03ماده  5در خصوص تبصره  نیمسئول

ماده  نی.  امیافتیدست ن یخوب جهیبرگزار شده اما متاسفانه به نت

از معادن و  یبرداربهره لیکه به دل یدارد؛ در موارد دیتاک

ه ساکن در منطق یبه اهال ییهاخسارت ،یمعدن عیصنا یهاتیفعال

 ،یندگیعلاوه بر عوارض آلا دیبا د،یآنها وارد آ یو بخش کشاورز

درصد( فروش 8)درصدکیمعادن استان تا  یشورا بیبا تصو

 یداراستان نزد خزانه نیبه خزانه مع زیمعدن مذکور، پس از وار

مذکور و درصورت وارد شدن  یهاجبران خسارتکل کشور به

 یو عمران یدرمان ،یبهداشت یهاتیبه فعال ،یعموم یها بیآس

ت که اس نیما بر ا دی. تاکابدیاختصاص  ریمنطقه درگ ازیمورد ن

معادن استان،  یقبل از طرح موضوع در شورا دیمسئله با نیا

متشکل از کارشناسان سازمان صمت  یتوسط گروه کارشناس

 ازمانس و یعیو منابع طب ستیز طیاستان، ادارات کل حفاظت مح

خانه معدن و سازمان نظام  یاستان با همکار یجهاد کشاورز

  ...تیدر مورد نحوه فعال یو گزارش جامع یاستان بررس یمهندس

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 کرد: دیتاک یخراسان رضو یمعدن عیمعدن و صنا ونیسیکم سیرئ بینا

 ارزش افزوده معادن باشد زانیم یبر مبنا دیبا ،یاخذ حقوق دولت 
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 یدر نشست یاستان خراسان رضو انیو آبز وریفعالان حوزه دام، ط

حوزه ها را به بحث  نیا یمشکلات و چالش ها نیمشترک، مهم تر

 .گذاشتند یو بررس

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

زاده، سرپرست دفتر مطالعات و  یدیشهرام ع ؛یخراسان رضو

 عینشست با صنا نیا یمشهد در ابتدا یاتاق بازرگان یهاپژوهش

جامعه دانست و از  ییغذا تیبا امن وندیرا در پ انیو آبز وریدام، ط

 یکرد. و فیتوص ریرا مهم و خط شبخ نیدر ا تیفعال ث،یح نیا

در  یهاست با مشکلات و موانع متعددحوزه مدت نیگفت: فعالان ا

عال ف ینهاده ها برا نیخود مواجهند. از تام یدیتول تیفعال ریمس

 ،یگذار متیتا مباحث مربوط به بازار، ق دینگه داشتن خط تول

  ...و یموضوعات ارز

و هند از اقتصاد  کایافزود: با توجه به خروج آمر نیهمچن یو

 افتهی شیکشور افزا نیدر اقتصاد ا رانیحضور ا تیافغانستان، ظرف

 یمامفلذا از ت.میصادرات به افغانستان را توسعه بده میتوانیو م

ر تا اگ میحاضر در جلسه درخواست دار یو اعضا یاقتصاد نیفعال

 .ارائه بدهند دارند،خصوص  نیدر ا یشنهادیپ

 نیترکرد تا عمده میادامه داد: در جلسه حاضر تلاش خواه یو

جمع  یاکرده و در قاب بسته ییبخش را شناسا نیا یچالش ها

امان . تومیینما یریگیمراجع متعدد آن را پ قینموده و از طر یبند

 نیازان اس میبه تصم قیطر نیاز هم زین یبخش خصوص شنهاداتیپ

هر کدام از  یمسائل محور رو،بخش ها منتقل خواهد شد. به هر 

بخش ها کمک خواهد کرد تا شبکه مشکلات احصاء و روند  نیا

 .تر شودشفاف زین یریگیو پ یمطالبه گر

 دیصدور مجوزها، از جمله موانع رشد تول ستمیحاکم بر س یبروکراس

 صنعت هیاتحاد رعاملیمد ،«یهرات نیام» اریدر اخت بونیادامه تر در

 رسدیگفت: به نظر م یقرار گرفت. و یرضوخراسان یدامپرور

ه تعارض ب ینوع ان،یو آبز وریدام، ط عیدولت در صنا کردهایرو انیم

 یبرا یشود. بخش خصوص یاهداف مشاهده م ثیاز ح ژهیو

موضوع در  نیا یدارد ول دیحوزه ها تاک نیدر ا یبهره ور تیریمد

 شود  یباعث م هیرو نیو هم ستین یمتول یدولت یدستگاه ها تیاولو

 نکند. جادیلازم را ا یصورت گرفته، کارآمد یتلاش ها یتا خروج

  ..بخش را اجبار نیفعال در ا یمجموعه ها یاز مشکلات جد یکی یو

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 مشترک از مشکلات خود گفتند: یدر نشست یاستان خراسان رضو انیو آبز وریط فعالان حوزه دام،

 یدیتول یواحدها یمال نیتا بحران تام تیفیکیب یهانهاده صیاز چالش تخص 
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از ملزمات  ی: اصلاح ساختار اقتصاددیگویم رانیاتاق ا سیرئ

گام دوم انقلاب است و اگر مساله اقتصاد رفع شود،  هیانیب یاجرا

از مسائل  یاریبس

 و یاجتماع ،یتیامن

 زین یفرهنگ

 .برطرف خواهد شد

 یعال یشورا جلسه

تجار به  جیبس

مناسبت آغاز هفته 

دفاع مقدس با 

 نیحضور غلامحس

کل، سردار  ریدب یمحمدرضا رمضان ران،یاتاق ا سیرئ یشافع

ه مسلح، زهر یروهایستاد کل ن تیاطلاعات امن نیجانش یراحمدیم

سازمان  نیجانش یدریتهران، محمد ح ندهینما یالسادات لاجورد

 یشهرستان یهااتاق یاز اعضا یان و جمعیاصناف بازار جیبس

 .برگزار شد

 داشتیبا گرام رانیاتاق ا رکلیدب ینشست رمضان نیا یابتدا در

 1گفت:  یلیجنگ تحم یو خاطره شهدا ادیهفته دفاع مقدس و 

دشمن باعث شد  انهیسال دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحش

ه ب رانیبه زانو درآوردن ملت ا یتوطئه مشترک شرق و غرب برا

بدل شود و  رانیو ا ماسلا یهایاثبات توانمند یبرا یفرصت

 .کرد مهیجوانان انقلاب نظام را ب یهارشادت

 گام دوم انقلاب در حوزه اقتصاد هیانیب یمانع اجرا دو

سال دفاع مقدس  1 رانیاتاق ا سیرئ یشافع نیادامه غلامحس در

جهان برشمرد و گفت: عظمت آنچه در  خیرا نقطه عطف در تار

 تک مردمانتک یهایرزمندگان اتفاق افتاد و فداکار ثاریقالب ا

 وقتچیسال رخ داد، ه 1ها در آن که در پشت جبهه نیسرزم نیا

 .رودینم ادمانی

 یهانابرابر و ظالمانه همه قدرت ییآراصف نکهیا انیبا ب یشافع

 تهشرفیپ اریبس زاتیو ارائه تجه رانیاز صدام در مقابل ا یجهان

 یو اطلاعات یجنگ

 کیتار یاهمچون لکه

ها قدرت نیاز دامان ا

پاک نخواهد شد، 

کرد: آواره  دیتأک

شدن صدها هزار نفر 

و  رانیا بیاز مردم نج

فرزندان  از یلیتولد خ

مرز و بوم در  نیا

مردم نخواهد رفت. اگرچه  ادیاز  یآوارگان جنگ یچادرها

، جهان از صدام بیو غر بیعج یهایبانیظالمانه و پشت یهامیتحر

 یخلل کردندیم یط دیکه با یمردم را در تنگنا قرارداد اما در راه

 .نکرد جادیا

که به  ییهایکشقرن گذشته در قشون کیدر  نکهیبا اشاره به ا او

 انیب میاز خاک خودمان را از دست داد یشد هر بار ما بخش رانیا

از  یجهان یهایبانیباوجود پشت یلیساله تحم 1کرد: اما در جنگ 

 خیوجب از خاک ما از دست نرفت و تار کی یدشمن متجاوز حت

 .کرد اهدموضوع قضاوت خو نیدرباره ا

 51 یهابا سال 5۶تا  53 یهاسال یدو بازه زمان سهیبا مقا یشافع

 رانیا ینفت یبالا رفتن درآمدها لیگفت: در دوره اول به دل ۶5تا 

عکس در دوره دوم کشور با اقتصاد اما به دیرس یبه جهش اقتصاد

است که در دوره شاه افراد  یدر حال نی. اشدیزده اداره مجنگ

 یرفتند اما در دوره جنگ همه داوطلبانه برایم یاجبار سربازبه

 توانیم هاسهیکه در مقا نجاستیها آماده بودند. احضور در جبهه

 ردندآویشهدا را م یکییکیکه  میدیرس ییجا. ما بهافتیارزش را 

  .شدیبرپا م دیحجله جوانان شه ابانیو بر سر هر کوچه و خ

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق  

 :تجار جیبس یعال یدر جلسه شورا یشافع نیغلامحس

 در اقتصاد است رانیا یو فرهنگ یاجتماع ،یتیمسائل امن شهیر
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عالان است که ف یاز مشکلات ،یمعدن آلاتنیماش یموضوع فرسودگ

 یهاآن هستند. چالش ریحوزه معدن کشور امروزه به شدت درگ

بر  هامیتحر هیو سا یآلات معدن نیواردات ماش ریموجود در مس

و استخراج بخش  دیاست که بر تول یموضوع، از جمله موارد نیا

گذاشته است. به  یادیز ریمعدن به خصوص معادن بزرگ تاث

درصد مشکلات 53حوزه،  نیکه به گفته کارشناسان ا یاگونه

 .مساله مرتبط است نیکاران به امعدن

ه ک یالارضتحت ریذخا لیتحل یافزارهاو نرم آلاتنیماش کمبود

 کرهیبر پ یهدفمند معادن است، ضربه بزرگ میها تحراز سال یناش

 یفراوان حفرها نهیهز لیبخش وارد کرده است. به دل نیا

معادن  یمرتبط با آن، همه معادن حت یزهایو آنال یالارضتحت

محدوده خود را اکتشاف  یمعدن ادو مو ریتمام ذخا توانندینم یدولت

 یاز ثروت معدن یمساله موجب مغفول ماندن بخش نیکنند و ا

 .کشور شده است

خراسان  یهاثروتمند در حوزه معدن است و استان یکشور رانیا

 نهیزم نیمهم در ا یهااز جمله استان یو جنوب یشمال ،یرضو

که در حوزه معدن وجود دارد،  یکرانیهستند؛ اما با وجود ثروت ب

معادن وجود نداشته  نیاستخراج از ا یلازم برا آلاتنیاگر ماش

. بدون ماندیم یمدفون و مغفول باق یثروت به نوع نیباشد، ا

عادن و تناژ بالا از م یدبه صورت اقتصا توانینم یمعدن آلاتنیماش

 .استخراج کرد

 مانع رونق معادن ؛یمخل داخل نیو قوان هامیتحر

 نیدر ا هامیاز اهداف تحر یکیبخش معدن معتقدند  فعالان

مرتبط با اکتشاف، استخراج ،  آلاتنیها، حوزه معدن و ماشسال

 هامیعلاوه بر تحر ،یبوده است. از طرف یمواد معدن زیو آنال یفراور

 ریاخ یهاکه در سال یریوپاگمخل و مقررات دست نیقوان ،یخارج

 یهاو تبصره هاهیشده و سپس اصلاح عبا عنوان قانون معادن وض

 .کاران گذاشته استمعدن یپا شیرا پ یبزرگ یهاآن، سنگ

 

لازم بر آنها انجام نشده، اثر  یکه کارشناس ینیقوان بیتصو با

 یریهم شده است. به طور مثال، جلوگ شتریب یخارج یهامیتحر

 یرمنطقیغ متیق جادیدست دوم، موجب ا آلاتنیاز واردات ماش

و به دنبال  ریآور اجاره و تعمسرسام نهیو هز یمعدن آلاتنیماش

 .شودیو اکتشاف م یکارمعدن یهانهیهز هیرویب شیآن، افزا

 یمعدن عیانجمن معادن و صنا سیرئ ،یماف وبرزنیگفته آر به

وزارت صمت عنوان کرده  دیجد یمعاونت معدن ،یخراسان رضو

ود را خ آلاتنیماش دیدارند، با یکم یاستخراج تیکه ظرف یمعادن

 یرشتیب یاستخراج تیکه از ظرف یکنند و معادن نیاز داخل تام

سال را وارد  83دست دوم تا  آلاتنیماش توانندیبرخورارند، م

 خودروها آغاز شده نیثبت سفارش واردات ا شیکنند و از هفته پ

 یعدنم آلاتنیماش یسازندگان داخل یتوان فعل یاست؛ اما با بررس

مجوز واردات نه  نیکه ا افتیدر شودیم یو تعداد معادن به راحت

ود رانت و س جادیدوا نکرده بلکه باعث ا یاز جامعه معدن یتنها درد

 .خواهد شد آلاتنیماش نیواردکنندگان خاص ا ادیز

 قانون یاجرا یبا چگونگ یبرداران معدنبهره مشکل

 آلاتنیقانون معادن، امکان واردات ماش 883و  83۷ماده  طبق

 یمعدن آلاتنیماش یاست که آزادساز نیو سوال ا ستین یمعدن

کاران را کاهش مشکلات معدن تواندیذکر شده چقدر م طیبا شرا

 حوزه کمک کند؟ نیدر ا دیدهد و به تول

معادن و  یانجمن تخصص رهیمد اتیه سیرئ زاده،نیحس نیحس

« اقتصاد یایدن»مورد به  نیدر ا یخراسان رضو یمعدن عیصنا

برداشته  یمعدن آلاتنیواردات ماش تی: اگرچه ممنوعدیگویم

 حیصح یشده و در حال حاضر امکان واردات وجود دارد؛ اما اجرا

 یبا مشکل اجرا بردارانمهم است. در حاضر بهره اریقانون بس نیا

 .رو هستندروبهقانون مربوطه 

که با وزراتخانه ها در  یبزرگ یها: شرکتدهدیادامه م زادهنیحس

  ... موفقند؛ اما یقانون به خوب نیا یارتباط هستند، در اجرا

 

 :ندیگویموجود م راتیتجه یبخش و چالش فرسودگ نیا آلاتنیورود ماش یاز مشکلات موجود برا یفعالان معدن

 کارانمعدن یپا شیسنگ قانون پ 

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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از  بعد رانیا ،یگردشگر یسازمان جهان یبندمیبراساس تقس

 ایدر منطقه جنوب آس یدوم جذب گردشگر خارج گاهیهند در جا

افغانستان، پاکستان و  یکشورها گر،ید یقرار دارد. از سو

اکات اشتر نیشتریب یهندوستان دارا انیعیش تیجمع نیهمچن

 نیشتریبو واجد  یخیو تار یزبان ،یمذهب ،ینید ،یفرهنگ

 .هستند رانیبا ا هایکینزد

ارا و د یمتعادل درمان یهانهیهز لیهندوستان به دل ن،یاز ا شیپ

از مقاصد مهم  یکی یمکمل گردشگر یهابودن جاذبه

ور حض لیبود؛ اما اکنون به دل یگردشگران سلامت افغانستان

ها با هندوستان، حضور طالبان در افغانستان و مخالفت آن

و  تهافیدر هند به شدت کاهش  یگردشگران سلامت افغانستان

کشور در جذب گردشگر سلامت را متزلزل کرده  نیا گاهیجا

در  یدرمان یهااز کادر درمان و مجموعه یتعداد ،یاست. از طرف

اند، کرده و از افغانستان خارج شده فهیافغانستان ترک وظ

ه که آمد دیحوزه در افغانستان پد نیدر ا یدیشد ازین نیبنابرا

 .شده است ورکش نیا مارانیب یسبب سردرگم

 یخراسان رضو ژهیو فرصت

ن استا ژهیبا افغانستان به و یهمجوار لیبه دل یرضو خراسان

 یمارستانیو ب یدرمان ،یدارا بودن امکانات بهداشت ز،یهرات و ن

جذب گردشگران افغانستان به  یبرا یاژهیو تیمطلوب ظرف

 وعیاز ش شیپ ژهی)به و ریاخ یها. چه بسا که در سالرودیشمار م

 هیحاش یاز کشورها سلامتاز گردشگران  یاکرونا( بخش عمده

 نیا یفارس، عراق، افغانستان و پاکستان از امکانات درمان جیخل

 .انداستان بهره برده

افغانستان، فرصت جذب گردشگر  ریکه به واسطه اتفاقات اخ حال

از آن بهره برد؛  دیشده است، با جادیکشور ما ا یسلامت برا

در کا یبر اقتصاد استان، رشد درآمد یچراکه علاوه بر اثرگذار

ه ک نجاستیرا هم به دنبال دارد؛ اما نکته ا هامارستانیدرمان و ب

از  چند فاکتور مهم دارد و مهمتر به یفرصت بستگ نیاستفاده از ا

 نیا در شرفتیبه پ توانیوجود دارد که با رفع آنها م یآن، موانع

 .بود دواریحوزه ام

 سلامت گرفتار در دام دلالان گردشگران

 ترشیب ریمس نیامر معتقدند مشکلات موجود در ا کارشناسان

حل  یکه موانع داخل یمربوط به داخل کشور و استان است و تا زمان

کلات، مش نیا جهیفرصت استفاده کرد و نت نیاز ا توانینشود، نم

 .است هیترک ژهیحاضر در صحنه، به و بانیبازار به رق نیا یواگذار

و  یخراسان رضو یاتاق بازرگان سیرئ بینا ادت،یس محمود

 نیرتفیاز ضع یکیدر امور افغانستان،  رانیاتاق ا سیمشاور رئ

لکه نه تنها با کشور افغانستان ب یارتباط یهابخش نیترنظمیو ب

سلامت  یو عراق را حوزه گردشگر انهیم یایآس یبا کشورها

 نیا اندرکاراندست نیب یبخشنی: موضوعات بدیگویو م داندیم

و  یوزارت بهداشت و درمان و وزارت گردشگر یعنیحوزه 

 .ضعف است نیا یاز علل اصل یفرهنگ راثیم

حوزه  یهااز آفت یکیبا اشاره به حضور دلالان به عنوان  یو

گذشته،  یها: در سالشودیسلامت مشهد متذکر م یگردشگر

خوب  لیو پتانس یوجود بارگاه رضو لیگردشگران سلامت به دل

اما متاسفانه  آمدند؛یبه مشهد م انهیم یایاز عراق و آس یدرمان

ها و مخرب واسطه دهیچیپ یهاگرفتار دام دلالان و شبکه

دلالان، مجبور به پرداخت  نیحضور ا لیها گاها به دل. آنشدندیم

 یاقدامات پزشک یو برخ شدندیم رمتعارفیغ نیسنگ یهانهیهز

موضوع سبب افت  نیهم شد؛یم لیها تحمبه آن یرضروریغ

 .حضور گردشگران سلامت در مشهد شد زانیم

 یبرابر 0-3 نهیبه گردشگران با هز یخدمات درمان ارائه

 یهانهیهز بیاز مشکلات گردشگران سلامت، ضر گرید یکی

دمات : ارائه خکندینکته ابراز م نیا انیبا ب ادتیس« است. یدرمان

 یچهار برابر ایسه  نهیمعمولا با هز یبه گردشگران خارج یدرمان

  ... سهیدر مقا یپنج برابر نهیبا هز یخصوص یهاو گاها در مطب

 سلامت یگردشگر یافغانستان یدارو

ن در جذب گردشگرا رانیا یاصل بیرق هیبا کنار رفتن هندوستان، ترک 

 است یسلامت افغانستان

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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