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 یکارشناس اقتصاد ،ی: خاندوزدیگویم رانیاتاق ا سیرئ ،یشافع

 سیئر یمشخصه برا نیوکار آشناست. اکسب طیاست که با مح

 یدارد و او به نگاه کارشناس تیاهم یلیوگو خگفت یشورا

 .دهدیم تیاهم

معادن و  ع،یصنا ،یدر اتاق بازرگان یبخش خصوص ندگانینما

اند تهاقتصاد در کشور گف ییاستثنا تیبارها از وضع رانیا یکشاورز

در  یاقتصاد یگذاراستیبسته اصلاح س نیمدت، چند نیو در طول ا

ها عنوان ارائه شده است. در آن گزارش رانیاتاق ا یکشور از سو

 اریبا تورم بس ریده سال اخ ژهیوبه ریشده که اقتصاد در چند دهه اخ

و گسترش  تیفیکیو ب نییپا اریبس ییزاو اشتغال یبالا، رکود اقتصاد

ا اتخاذ ب یاقتصاد گذاراستیمواجه است و معمولاً س یفقر و نابرابر

وکول م ندهیمشکلات را به آ یاشهیگونه، علاج رمُسَکن یهااستیس

ر د یاصلاحات اساس ازمندین طیاشر نیرفت از اکرده است. برون

 .و ساختارها است هایگذاراستیس

 «رانیاتاق ا یخبر گاهیپا»به  رانیاتاق ا سیرئ ،یشافع نیغلامحس

 ندیدر چ یجمهورسیرئ ،یسیرئ میابراه یکه آقا ی: کاردیگویم

سته ب رهیانجام داده، متفاوت از گذشته است. او از دا یاقتصاد میت

 نیهم یکاملاً مثبت است. برا یاقدام نیآمده و ا رونیب یدائم

 .میکه گرفتار دور باطل چرخه مشکلات نشو میشبا دواریام میتوانیم

 ییو دارا یوزارت امور اقتصاد نهیگز «یاحسان خاندوز»درباره  و

مورد  یهااز نشانه یلیخ یخاندوز ی: آقادیگویم زدهمیدولت س

الان فع تیمورد حما لیدل نیرا دارد به هم یفعالان اقتصاد یتقاضا

که  است یپست هستند. او جوان نیا یتصد یبرا یبخش خصوص

د. دار رییتغ جادیا یلازم را برا سارتکار دارد. ج یبرا یکاف یانرژ

مجلس کار کرده و خودش  یهادر مرکز پژوهش یمدت یخاندوز

 .انجام داده است یهم کار کارشناس

 یکارشناس در وزارت امور اقتصاد کی: حضور دهدیادامه م یشافع

است که به نظر کارشناسان  نیکه دارد ا یاحداقل استفاده ییو دارا

 یو نظرات کارشناس کندیو با آنها مشورت م دهدیم تیاهم گرید

 قیحاکم باشد، حتماً توف یکه نظر کارشناس یی. در جاکندیرا قبول م

و لزوم مشورت با کارشناسان را  تیآمد. اهم هدلازم به دست خوا

 .کرده است دیتاک یبارها و بارها بخش خصوص

در قوه مقننه هم  ی: خاندوزکندیم حیتصر رانیاتاق ا سیرئ

به  نیمجلس مشغول به کار بود. بنابرا ندهیبه عنوان نما یمدت

حتما  نیدارد و ا یرابطه مطلوب دولت و مجلس و لزوم آن آگاه

 .خواهد بود ینقطه مثبت

 نیوگو است و ااهل تعامل و گفت یگفت: خاندوز یشافع

 جادیا یفعالان اقتصاد نیرا در ب یادیز یدواریام صه،یخص

 و یامور اقتصاد ریوز یعنیدولت  یاقتصاد میکه ت کندیم

سازمان برنامه و بودجه و  سیرئ ،یبانک مرکز سیرئ ،ییدارا

 نیو خود هم دیایلازم به وجود ب یهماهنگ ،یارکان اقتصاد ریسا

 .است تیقابل اهم اریمسئله بس

 ییدارا و یامور اقتصاد ریشناخت وز: کندیم دیتاک رانیاتاق ا سیرئ

از  یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا سیبه عنوان رئ

 اریسب رانیو اتاق ا یفعالان اقتصاد یکشور برا یمشکلات اقتصاد

 یهادر مرکز پژوهش یخاندوز یکننده است. آقا نییمهم و تع

 طیکشور و مح اقتصاد یبار فضا کیمجلس هر فصل از سال 

اثرگذار را سنجش کرده و گزارش  یارهایرصد و مع وکار راکسب

ن کسب و کار و لزوم اصلاح آ طیبه مشکلات مح نی. بنابرادادیارائه م

دولت و بخش  یوگوگفت یمشخصه در شورا نیآشناست و ا

  ته باشد.داش یفعالان اقتصاد یبرا یمثبت جینتا تواندیم یخصوص

 مطرح کرد: یشافع نیغلامحس

 اقتصاد یشنهادیپ ریاز وز یخصوصفعالان بخش تیحما

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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ن خراسا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ بینا - 

 یرضو

در تصرف  انیجر نیا یشرویظهور طالبان و سرعت پ موضوع

 دهیچیاز پ یکیشهرها 

در  یکنون یمعماها نیتر

 انیافغانستان است. به ب

تحولات افغانستان  گرید

چنان شتابزده، دور از 

 قابل باور بود ریانتظار و غ

 یقدرت ها یکه تمام

را در بهت و  یبزرگ جهان

فرو برد اما آن چه  رتیح

 یبرخ یاطلاعات یکه مسلم است نقش پاکستان و سازمان ها

 ندیدر به قدرت رس یعرب یو کشورها کایآمر ه،یهمسا یکشورها

 .انکار است رقابلیغ انیجر نیا

در حوزه امور  انیجر نیاز آن اساات که ا یتجربه حاک متااساافانه

برا بر  یدیشااد یهاا تیاو ... محادود یفرد یهاا یآزاد ،یمادن

 یبا را انیجر نیکه ا یکند، به طور یشااهرونادان افغاان اعماال م

ندارد و به زعم خود به دنبال  یخوب انهیاز مردم م یو نظرخواه یریگ

 دیبا اند که دهیعق نیچرا که بر ا تند،هس «یامارت اسلام» یساز ادهیپ

 یماعاجت یها یریسختگ نیشود. لذا ا ادهیدر کشور پ یاحکام اسلام

در تضاد است.  12قرن  یکشور و فضا نیا یبا خواسات جامعه مدن

و مطلق طاالباان در قدرت به  یاز وجود انحصااار یرو نگران نیاز ا

در  هیسو رو نیچ ،یغرب یشادت مشاهود اسات. چنان که کشورها

مذاکراتشان در قطر اعلام کردند که اگر حکومت افغانستان  انیجر

 تیحکومت را به رسم نیا ردیطالبان قرار بگ اریبه طور کامل در اخت

 یلیتما زین رانیا یبخش خصااوصاا انیم نینخواهند شااناخت. در ا

ان قرار طالب اریرد که حکومت افغانستان به طور تام و کمال در اختندا

اقوام مختلف افغان  انیقدرت م میکاه قطعاا عدم تقساا اچر رد،یبگ

 ینیب شیحال پ نیخواهد کرد. با ا داریرا پد یگریآشااوب د نهیزم

جمهور افغانسااتان در  سیرئ ؛یاز آن اساات که اشاارف غن یها حاک

ر در دولت موقت ب نیمورد قبول طرف یمقطع استعفا دهد و فرد نیا

 یریسختگ یقابل توجه آن است که به رغم تمام نکته. دیسارکار آ

طااالبااان،  یاجتماااع یهاا

در  انیااجر نیعاملکرد ا

از دولاات  تیااامن جاادیاا

بهتر بوده اساات در  یفعل

در دوره  انیاجر نیواقع ا

خود بااا  یحااکااوماات قبل

مااختلف ولو  یروش هااا

توانسااته  کیردموکراتیغ

 تیاامن نیبود از پس تاام

ر آن اساات که د گرید تی. نکته حائز اهمدیکشااور افغانسااتان برآ

 یبه طور میطالبان هست یدر روند رفتار یراتییشاهد تغ یدوره کنون

زبان به  یفارساا یپس از تصاارف شااهرها انیجر نیکه برخورد ا

 هیشااود، حال اگر بحت تجز یم یابینساابت گذشااته مطلوب ارز

شرق و  نیپشتو نش یافغانساتان مطرح باشد، قطعا طالبان بخش ها

ه ب دیزبان را رها خواهد کرد. با یفارس یحفظ و قسمت ها راجنوب 

توجه داشات که جن  افغانسااتان جن  مردم افغان با  زینکته ن نیا

قدرت  یاز سو یابتین یآشوب ها جن  ها نیبلکه ا ستین گریکدی

خودشان در  تیبنا به ن کیشاود که هر  یمحساوب م یخارج یاه

 .امور افغانستان مداخله دارند

 ایدن یسال گذشته که طالبان در خفا بود با اکثر کشورها 12طول  در

از رسانه ها خبر از مذاکره طالبان با  یداشت چنان که برخ یمراودات

از  ینشانه ا یداده بودند، چرا که در دولت اشرف غن یرانیا نیمسئول

جمهور  سیوجود نداشت و رئ رانیبا ا یروابط دوستانه واقع

 یها استیو س کایآمر یها استیس ریتحت تاث تافغانستان به شد

فا و چه در خ یمساله چه به صورت علن نیبود که ا شیخو ییقومگرا

ر د رانیا یها تیکشور ملموس بود. لذا محدود نیا یها استیدر س

  ...ه آن ک ژهیباشد به و یاز زمان اشرف غن شیب دیزمان طالبان نبا

 یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ بینا

 بازگشت طالبان یافغانستان در پ یدر معادلات اقتصاد رانیا گاهیجا

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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به خاطر قطع برق بر اشتغال، بازار و  یصنعت یواحدها یلیتعط» 

ه ب یارز م،یاگر هم صادرات نداشته باش گذارد؛یم ریصادرات تاث

 هنیهز یاساس یواردات کالاها یتا بتوان برا شودیکشور وارد نم

نشان دهنده اوضاع نابسامان  یچند جمله فعالان اقتصاد نیهم« کرد.

 .است رو شیپ یهاو هفته ریاخ یهادر هفته رقخاطر قطع باقتصاد به

 زانیدرصد م02تا  دیسبک با عیصنا رو،یوزارت ن ریبه بخشنامه اخ بنا

 یفولاد عیصنا یکاهش برا نیمصرف برق خود را کاهش دهند و ا

بزرگ از  یواحدها نیا ل،یدل نیدرصد است؛ به هم02تا  یمانیو س

 نیا یلیشدند؛ اما تعط لیبه مدت دو تا سه هفته تعط رماهیت21

 یکه به دنبال دارد، رو یو عواقب استماجر یرو کیواحدها تنها 

 نیامت یبازار برا ،یو فولاد یمانیس یواحدها یلیماجرا؛ با تعط گرید

 صنعت جه،یدر نت شود؛یو آهن و... دچار مشکل م لگردیم مان،یس

و با  هافتیعرضه در بخش مسکن کاهش  ند؛یبیم بیساختمان آس

ود. در ب میمسکن خواه متیق شیشاهد افزا گریتقاضا، بار د شیافزا

 مانیو س شودیدر بورس عرضه م یواقع، هرچند محصولات فولاد

آزاد  آنها در بازار یمتیق راتییاز تغ دیمصوب دارد؛ اما نبا متیق زین

 .کرد یپوشچشم

 و یفولاد عیتقاضا و کاهش عرضه تنها به صنا شیافزا موضوع

 یدرصد02با توجه به دستور کاهش  رایز شود؛یختم نم یمانیس

ها هم کارخانه ریدر سا دیتول زانیکوچک، م عیمصرف برق صنا

رفته تا گ یبا کمبود انواع کالا از لوازم خانگ جهیو در نت ابدییکاهش م

 .شد میو... مواجه خواه کپوشا ،یو لبن ییمواد غذا

 دهیناست؛ ش یو پزشک یلوازم بهداشت دیدرباره تول گر،ید نکته

ر د ژنیاکس یهاکپسول دیتول زانیبه خاطر قطع برق، م شودیم

 نیکالا رو به کاهش است؛ ا نیسازنده ا یدر واحدها یخراسان رضو

 در حوزه یکرونا خطرناک است و عواقب نامطلوب یاتفاق در پاندم

 .سلامت به دنبال خواهد داشت

 عیقطع برق صنا جهیکالا و ارز، نت کمبود

خراسان  یاتاق بازرگان سیرئ بینا ،یخراسان یمحمود نیحس

 ،یو صنعت یدیتول یواحدها یبرق برا ی: قطعدیگویم یرضو

. در سازدیرا متوقف م دیو روند تول زندیرقم م یجد یهاچالش

بق ط یکه لااقل قطع میابسنده کرده زانیم نیموجود، به هم طیشرا

چالش تداوم روند موجود را  یوانجام شود.  یبرنامه و با اعلام قبل

ف : توقدیافزایو م کندیموجود عنوان م یهایبازار از قطع یریاثرپذ

الا به ک یکاهش ورود کالا به بازار مصرف، رشد بها یبه معنا دیتول

 کننده خواهد بود.مصرف انیا و زدر قبال تقاض تیواسطه عدم کفا

و  رانیگمیتصم میدواریو ام ستیروند دشوار ن نیتبعات ا ینیبشیپ

 .هم بدان توجه داشته باشند سازانمیتصم

دارند، در  یارهیزنج دیکه تول یی: واحدهاشودیمتذکر م یمحمود

 یچون برا شوند؛یم یشتریصورت قطع برق دچار مشکلات ب

 کیساعت تا  21چه بسا  د،یتول یریبازگشت به حالت ثابت و ازسرگ

واحدها و  نیا آلاتنیهم ماش ت،یوضع نیباشد. در ا ازیروز زمان ن

وارد  بیآس دیتول رهیبه زنج تیدر نها و ندیبیصدمه م هیهم مواد اول

 .شودیم

معتقد است که در روند  یخراسان رضو یاتاق بازرگان سیرئ بینا

محور اتصادر دکنندهیتول یبه خاطر قطع برق، واحدها دیتول یلیتعط

را متحمل  یهدف خود، خسارت مضافع یبا از دست دادن بازارها

  ...واحدها درباره اجرا نیکه ا نجاستی: نکته ادیگوی. او مشوندیم

 

 گذارد؟یبر بازار م یریمصرف برق چه تاث یدرصد91و  51کوچک و بزرگ بر کاهش  عیالزام صنا

 آستانه خروج از مدار؟صنعت در 

 

 () کلیک کنید در وبسایت اتاقادامه خبر 
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در موسسه  ن یمارکت تالیجید یمرکز آموزش تخصص نیاول 

 اتاق یپژوهش یآموزش

 مشهد افتتاح یبازرگان

مرکز،  نیشد؛ در ا

 یتخصص یآموزش ها

 تالیجیدر حوزه د

منطبق با  ن یمارکت

 ایروز دن یاستانداردها

 .ارائه خواهد شد

 یگزارش روابط عموم به

 ،عیصنا ،یاتاق بازرگان

موسسه  رعاملیمد ،یدیرش امیپ ،یخراسان رضو یمعادن و کشاروز

 نیمرکز گفت: ا نیا هیاتاق مشهد در مراسم افتتاح یپژوهش یآموزش

و  یمشترک با سازمان فن یبا مجوز و در چهارچوب همکار تیظرف

که از خدمات  یانیاضشده و به متق یوارد فاز بهره بردار یحرفه ا

 .ددگر یاعطا م یالملل نیب یها نامهیگواه رند،یآن بهره بگ یآموزش

در   نیمارکت تالیجید یمرکز آموزش تخصص نیاول جادیهدف از ا یو

 یرویو ن یفعالان اقتصاد یورو بهره مهارت یرا ارتقا یخراسان رضو

عنوان کرد و افزود: امروز تسلط بر  یاقتصاد یهاشاغل در بنگاه

 یازمج یفضا تیاز ظرف یریگو بهره ن یمارکت تالیجید یهامهارت

 .دمنجر شو یاقتصاد یمحصول و خدمات بنگاه ها هبه توسع تواندیم

کشور  یو حرفه ا یسازمان فن سیرئ شنهادیمتذکر شد: با پ یدیرش

تا  دیبود، مقرر گرد افتهیمکان حضااور  نیکه سااال گذشااته در هم

موسااسااه  یاز سااو یو حرفه ا یفن یمجوز مرکز آموزش تخصاصاا

مرکز را  یاتاق مشاهد اخذ شود و سرفصل ها یپژوهشا یآموزشا

 شااد: به ادآوری یو. میکن نیتدو ایروز دن یبراساااس اسااتانداردها

 در حوزه یالملل نیو مدارک ب یتاا با ارائه گواه میدنباال آن هساات

 یزهااینه چندان دور، شااهد پوشش ن ندهیدر آ ن یمارکت تالیجید

 نیآموزش ها، ا نیبا توسعه ا تیو در نها میحوزه باش نیدر ا یداخل

صااادر  زین یخارج یاقتصاااد یخدمات را به شاارکت ها و بنگاهها

وزش آم یدر راسااتا میمرکز بتوان نیبا افتتاح ا میدواریاامم. یینماا

بهره  یافراد و ارتقاا

شرکت ها موثر  یور

 .میواقع شو

متکذر شااد: در  یو

اتاااق  تیااوب سااااا

مشااهاد،  یباازرگاان

باااحااات پاااروژه 

 یآموزشاا یهمکاار

شاااده و  ینیب شیپ

توانناد  یبنگااه هاا م

 نهیدر زم یهمکار یخود در آن بستر، برا یروهایعلاوه بر ثبت نام ن

 .ندینما یاعلام آمادگ زین یآموزش

از سخنانش با اشاره به ورود موسسه  یگریدر بخش د یدیرش

به بحت آموزش  یخراسان رضو یاتاق بازرگان یپژوهش یآموزش

 استان، خاطر نشان یحرفه ا  یاداره کل فن یبا همکار یدوگانه شغل

د تا کن یاست که کمک م یدیپروژه مف یکرد: آموزش دوگانه شغل

ود و بلافاصله ش تیترب یاقتصاد یبنگاهه ا ازیکار متناسب با ن یروین

مهرماه جلسات  ای وریراستا، در شهر نیکار گردد. در ا طیجذب مح

 .نمود میلازم را برگزار خواه
 کیو الکترون تالیجید یهابه مبحث آموزش یاتاق بازرگان یورود جد

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان ریدب ر،یکب یادامه عل در

ه توسع تیسخن پرداخت و با اشاره به اهم رادیبه ا یخراسان رضو

عه که بحت توس میمتذکر شد: امروز همه واقف ن ،یمارکت تالیجید

 یآن در فضا یهارساختیز ژهیکسب و کارها و به و یکیالکترون

که  انکار است رقابلیاصل غ کیبلکه  ست؛یانتخاب ن کی ،یمجاز

 یرو شیرا از پ هاتیاز محدود یاریخلق کند و بس تیتواند مز یم

 ..بردارد. یهدف اقتصاد یدر بازارها یفعالان اقتصاد

  

 صورت گرفت: یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان یپژوهش-یبه همت موسسه آموزش

 هددر مش نگیمارکت تالیجید یمرکز آموزش تخصص نیافتتاح اول

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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 و ترکمنستان رانیاتاق مشترک ا سیرئ -محمدنژاد  دیمج

در حوزه  زدهمیاز دولت س یخصوص انتظارات بخش خصوص در

از  یالمللنیتعاملات ب

 خود یفرد شهیرهگذر اند

فعالان  ینه تفکر جمع

کشور  یبخش خصوص

به موضوعات  توانمیم

اشاره کنم که قاعدتاً  لیذ

ها حوزه نیاز ا یبعض

خواسته کل بخش 

 :کشور است یخصوص

 نیادیبن یازهایاز ن یکی:  FATFبه وستنیپ یدولت برا یریگیپ الف(

از بستر مناسب  یبرخوردار ،یدر تجارت خارج یبخش خصوص

 یریبا خارج از مرزها است که امروزه با توجه به قرارگ یمراودات مال

سلب شده  یرانیامکان از بازرگانان ا نیاFATF اهیس ستیدر ل رانیا

: ابتدا از رهگذر ستیاز دو منظر نگر توانیمقوله م نیاست. به ا

 یکشور و دوما، از رهگذر منافع و ضررها یمل تیامن یهااستیس

کشور  یبراFATF در تیعدم عضو ای وستنیپ تواندیکه م یاقتصاد

 نیاد اابع یبه بررس یتیامن یهااستیس. حال اگر با اوردیبه بار ب

از آنچه که بخش  ارغف یادیز یفاکتورها دیشا م،یموضوع بپرداز

ود؛ چالش لحاظ ش نیا یدر بررس کند،یکشور به آن فکر م یخصوص

که  است نیجمهور منتخب ا سییبنده به دولت ر امیهمه پ نیاما با ا

موضوع متضرر  نیو بازرگانان کشور لاجرم از ا دکنندگانیتول

 یتجارت خارج یبرا یفراوان یهانهیهز یو بخش خصوص شوندیم

نو  یطرح یستیبا زدهمیدولت س رسدیلذا به نظر م پردازدیخود م

 یکشور راهکارها یتیامن یهااستیس یاجرا یدر اندازد و برا

 .کند دایپ یدتریجد

ز ا یکی: یاز نگاه چندجانبه در توسااعه روابط خارج ی( برخوردارب

 م،یشاااهد آن هساات رانیا یکه در روابط خارج یگریمشااکلات د

 یقتصادتفکر ا کسانی یریبدون در نظرگ یتیاز نگاه امن یبرخوردار

و  یمل تیامن یشااورا یهااسااتیاساات. قطعاً ساا یدر روابط خارج

توسااعه روابط  یو راهنما الاجرالازم دیکشااور، با یتیامن ینهاادهاا

بااشااد؛ اما  رانیا یخاارج

است  نیا یاسااس مشاکل

از اوقات  یلیکه متاسفانه خ

ابعاااد  یرو یتیناگااه امان

و  افکنادیم هیاساااا گرید

عااملااًا چهااارچوب روابط 

 یریبدون درنظرگ یخارج

باخاش  یهااخاواساااتاه

کشااور شااکل  یخصااوصاا

بط را به روا ندجانبهنگاه چ میتوانیکه م میلاذا ماا بااور دار رد؛یگیم

ا ب رانیا یامروزه روابط خارج. متاساافانه میخود داشااته باشاا یخارج

عملاً  است و گرید یکشورها یهااستیاز کشورها متأثر از س یبعض

 .میلازم را داشته باش یگرخود مطالبه یهاخواسته یبرا مینتوانست

 یتکه به راس ییهااز مقوله یکیکشور:  یخارج تیج( توسعه ترانز 

کشور است،  یتیترانز یهارساختیدارد، ز یجد یایبه اح ازین

مد درآ تواندیکشور م کی یبرا یخارج تیاست که ترانز یهیبد

 شمیجاده ابر ریکه در مس رانیا یحاصل کند؛ مخصوصاً برا یفراوان

 .برخوردار است یخاص یکیپلتژئو تیقرار گرفته و از موقع

به  یورود دانش فن کردیبا رو یخارج یها( توسعه روابط با شرکتد

ه آن ب شهیهم دیجمهور با یکه روسا ییهااز مقوله یکیداخل کشور: 

 تیممختلف حاک یهاهیدر لا یاهتمام داشته باشند، موضوع تفکرساز

 نیتحقق ا یو برا میو نو دار دیجد یبه تفکرها ازیاست. امروزه ما ن

در داخل کشور،  یبزرگ خارج یهاحضور شرکت با توانیمهم م

 ندی فراو دوماً جادیکشور را ا یدیلازم در بدنه نظام تول یاولاً تفکرساز

 .کرد لیرا تسه ایروز دن یهایاز تکنولوژ یاریمعکوس بس یمهندس

 یاز هوش سرشار یرانیمسجل است که جوانان متخصص ا برهمگان

   ... یاست که در بعض نیبرخوردار هستند؛ اما نکته مغفول مانده ا

 :و ترکمنستان رانیاتاق مشترک ا سیرئ

 زدهمیدر دولت س یخارج استیس یدهایو نبا دهایبا

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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اق در پاسخ به فراخوان ات یخراسان رضو کوکارین یفعالان اقتصاد   

 1۷01۰۷202۷222مشهد،  یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان

اقلام  نیتام یبرا ال،یر

ا ب یو بهداشت یپزشک

هدف مقابله با کرونا در 

و  ستانیس یهااستان

بلوچستان و خراسان 

کمک نمودند. رقم  یرضو

 یشده منها یآورجمع

 یرنقدیغ یهاککم

 یصورت گرفته از سو

 .بود یبخش خصوص

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

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

و با  رماهیت12داد: از آغاز فراخوان در  حیخصوص توض نیدر هم

و و بلوچستان به مدت د ستانیکرونا در استان س وعیش یریگاوج

 یتومان کمک فعالان اقتصاد ونیلیم102هفته )و تا سوم( مردادماه، 

سته واب هیریخراسان )مؤسسه خ یاوریاستان در حساب  شیاندکین

 یکاقلام پزش دیشد که صرف خر یمشهد( جمع آور یبه اتاق بازرگان

و  انستیو اعزام آن به مناطق محروم استان س ازیمورد ن یو بهداشت

 .دیبلوچستان گرد

بخش  یصورت گرفته از سو یرنقدیغ یارزش کمک ها یو

تومان برآورد کرد و ادامه داد:  ونیلیم022حدود  زیرا ن یخصوص

 ییاو به صورت کال یاقتصاد یهابنگاه یاز سو زیها ناز کمک یبخش

اعزام  انستیمحمولات به س نیا ،یبندانجام گرفت که پس از بسته

 دیگرد عیدر مناطق محروم توز ،اتاق مشهد ندهیشده و با نظارت نما

 .شود فایا یستگیبه شا ،یفعالان اقتصاد رانهیخ اتیتا ن

از  یریشگیو اقلام پ یدرمان ،یمتذکر شد: فقر امکانات پزشک یو

زد  استان رقم نینسبت به بروز بحران در ا یجد یهایکرونا، نگران

، اقلام خشک، سرم ریماسک، ش رینظ ییکالاها هیاستناد ته نیو به هم

از اقلام  رگید یو بعض ژنیکپسول اکس لاتور،یبه علاوه ونت ییدارو

ناطق عمده م یازهاین نیاز ا شیدر دستور کار قرار گرفت. پ یپزشک

محروم شامل روستاها و 

 یهاشهرستان

 ریبرخوردار )نظکم

و...(  رجاوهینصرت آباد، م

 قیخطه از طر نیا

 یجامعه پزشک ن،یمعتمد

و اتاق چابهار احصاء شده و 

به  زیشده ن یداریاقلام خر

 .دیگرد هیتناسب ته نیهم

ان است شیاندکین یفعالان اقتصاد تیاز حما ریبا تقد یمحمود

 هیری)مؤسسه خ یاوریها به جامعه و اعتماد آن یخراسان رضو

 یاوریمشهد(، خاطر نشان کرد: جامعه  یوابسته به اتاق بازرگان

 فعالان تیگذشته با حما انیدرخور دارد و در سال یخراسان قدمت

و به اقشار  یها جمع آوربحران ررا د یانیشا ی، کمک ها یاقتصاد

 .اهدا نموده است ازمندین

 یما بر کمک به مراکز درمان یهاتلاش ،یکرد: در فاز بعد دیتاک یو

آن( متمرکز خواهد بود تا با توجه به  یاهیمناطق حاش ژهیمشهد )به و

 یلاحتما یرقم زده است، کمبودها یماریب نیا دیکه موج جد یفشار

 .مییدر بخش درمان را رفع و رجوع نما

 در ژهیبه و ونیناسیکرد که روند واکس یدواریابراز ام یمحمود

 انیشاهد از م تهیو در آ ردیسرعت بگ یو صنعت یدیتول یبخش ها

 .میبر جامعه باش یماریب نیرفتن اثرات ا

 نمود و گفت: ریکادر درمان تقد غیدر یب یاز تلاش ها نیهمچن یو

رقم زدند که در همه روزها  زانیعز نیرا ا یبه طور قطع حماسه واقع

هموطنانمان تلاش  اتیسلامت و حفظ ح یگذشته، برا یو ماه ها

  .میباش شانیقدردان خدمت ارزشمند ا دیکردند و با

 صورت گرفت: یو در پاسخ به فراخوان اتاق خراسان رضو یاجتماع یهاتیعمل به مسئول یدر راستا

 نیتام یبرا یخراسان رضو یفعالان اقتصاد یالیر 2.511.111.111کمک 

 مقابله با کرونا یاقلام بهداشت

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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اقتصاد و توسعه اتاق مشهد منتشر کرد، در  یدفتر پژوهش ها   

اد در اقتص رانیا گاهیجا»تحت عنوان  یاقدام خود، گزارش نیترتازه

 ییاز مبالغه گو یجهان

منتشر  «تیتا واقع

کرده است و در آن به 

 انریا تیوضع یبررس

کشورها به  گریو د

 دیتول»لحاظ شاخص 

 GDP یناخالص داخل
و علاوه  تپرداخته اس

اقتصاد  02بر آن، 

و دو « بزرگ جهان

 گریفاکتور مهم د

 .هم مورد توجه قرار گرفته است« سرانه دیتول»و  «تیجمع»

 :پژوهش آمده است نیمقدمه ا در

 .ستیما خوب ن زیعز رانیا یاقتصاد طیدر حال حاضر، شرا ...

که بخش اعظم آن ماحصل اقتصاد  یاجتماع یهایها و ناهنجارچالش

ما قرار گرفته است. ا دگانمانیدار است، در برابر دو مشکل داریناپا

 یعیو طب یاز منابع مال یمیبا وجود حجم عظ ت،یوضع نیا ایآ

 ییبوده و واقع شدن در نقطه طلا ارمانیتکه در اخ یمجان یخداداد

و  تهتوانسیم تیموقع نیاز ا یکه ناش یفراوان یهایجهان  و توانمند

 نیا ستهیما فراهم باشد، شا یگرام رانیا یبرا تواندیهنوز هم م

از منابع در دسترس کشورمان  یکیتنها  میکشور است؟ اگر بخواه

 ینام برد. بررس یارز ابعاز من توانیم م،یقرارده یرا مورد بررس

 دهدینشان م 2301سال  انیتا پا2331کشور از سال  یمنابع ارز

اهم کشور فر یبرا میمستق یدلار منابع ارز اردیلیم 1211که حدود 

 .بوده است

طلب هم سلطه یکشورها یهامیاگر از زمان شروع تحر یحت

در  ی، منابع2301سال  انیتا پا 2310از سال  یعنی م،یمحاسبه کن

وده کشور فراهم ب یبرا میدلار به صورت مستق اردیلیم201۰حدود 

کشورمان  یبرا یمیرمستقیمنابع غ م،یاز منابع مستق ریاست. اما به غ

 .میکنیکنار آن عبور کرده و م زفراهم بوده که بدون توجه ا

 م،یرمساااتقیمنااابع غ  

ماااحصاااال تاافاااوت 

استخراج نفت و گاز از 

بخش صااادرشااده آن 

اساات که به مصااارف 

تعلق  یگونااگون داخل

. قاابال توجاه ردیگیم

اساات کاه اگر معادل 

 ریمناابع غ نیا یدلاار

محاسبه شود،  میمستق

 یآورتعجب یبا اعداد

که امکان محاسبه از  2300تا سال  2301. از سالمیشاویرو مروبه

 رویوزارت ن یو ترازنامه انرژ یبانک مرکز یرسم هایداده قیطر

 یدلار در معادل دلار اردیلیم2۰00 زیانگرتیفراهم بوده، با عدد ح

روع ش یدوره زمان ی. حال اگر برامیشویرو مروبه میرمستقیمنابع غ

 یانرژ ازنامهکه مستندات تر 2300ساال  انیتا پا 2310از  میتحر

دلار  اردیلیم 2113منابع محاساابه شااود، به عدد  نیفراهم بوده، ا

 میستقرمیو منابع غ میاحتساب مجموع منابع مستق نیبا ا م؛یرسایم

دلاار  اردیالیم 1۰00معاادل  هاامیفراهم بوده، تنهاا در دوره تحر

 .گرددیم

اند که مهم اشاره کرده یابه نکته 2303 نیدر اول فرورد یرهبر

د که سه نمودن انی. سپس بشودینم یملت قو کی حاتیفقط با تسل

 نیعنصر مهم است و نخست به اقتصاد اشاره کردند. حال پرسش ا

 هیشان از روسثروتمند غرب واهمه یو کشورها کایآمر ایاست که آ

 یکه قدرت اقتصاد نیاز چ ای است شتریدارد ب یکه قدرت نظام

 .  باشد یم نیهم چمشخص است و آن ناًیقیدارد؟ پاسخ 

 

 اقتصاد و توسعه اتاق مشهد منتشر کرد: یپژوهش ها دفتر

 تیتا واقع ییاز مبالغه گو یدر اقتصاد جهان رانیا گاهیجا

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

https://www.mccima.com/?id=73533


 

 

  0011 شهریور 

www.mccima.com mccima mccima_official 
 

9 

 ،یبازرگان یعضو اتاق ها ،«یمانیسل یاحمد نیحس دیس»درگذشت 

 سخت یا عهیضا ،یو خراسان رضو رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا

 .است یفعالان صنعت و معدن استان خراسان رضو یو تلخ برا

چه در عرصه  ،یاقتصاد تیریها در حوزه مدخدوم، سال چهره نیا

 بیقر ینقش پرداخت و برا یفایبه ا ،یو چه در بخش خصوص یدولت

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان ندگانینما اتیدهه در ه کیبه 

 را مجدانه یحضور داشت و مطالبات بخش خصوص رانیا یکشاورز

 یارزشمند باق یراثیدرخشان و م ینمود. از او کارنامه ا یم یریگیپ

 .مانده است

ابعاد  حیبه تشر ،یاقتصاد یاز چهره ها یمطلب، شمار نیا در

 :آن مرحوم پرداخته اند یتیشخص

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

 ودب رانیاقتصاد ا یبرا قیصد یخدمتگزار ،«یمانیسل یاحمد» مرحوم

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

 اتیعضو ه ،«یمانیسل یاحمد نیحس»درگذشت مرحوم مهندس 

فعالان  نیاز اندوه را در ب یو مشهد، موج رانیا یاتاق ها ندگانینما

 تیبود که تمام قیصد یخدمتگزار شانینمود. ا جادیا یاقتصاد

به مردم، خاصه در بخش اقتصاد کشور، با  یرا در خدمتگزار شیخو

 .به کار بست یتکلف یب

را به خانواده  اوریو  اری نیادامه داد: درگذشت ا یشافع نیغلامحس

 یو فعالان اقتصاد رانیاتاق مشهد و ا ندگانینما اتیه یمحترم، اعضا

 .کنم یعرض م تیتسل

 :یخراسان رضو یاتاق بازرگان سیرئ بینا

 میلقب بده« مرد توسعه» دیرا با یمانیسل یاحمد مرحوم

 یوخراسان رض یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ ناب

لقب  «مرد توسعه» دیکلام با کیرا در  یمانیسل یگفت: مرحوم احمد

هم  هاتیو محروم هاتیدر اوج محدود یداد. او باور داشت حت

 .دیتحول و توسعه را تداوم بخش توانیم

 ،یچهره اقتصاد نیا یهاها و تلاشبا اشاره به دغدغه ادتیس محمود

 یدر سطح مل یادیز تیرا با جد یمسائل اقتصاد شانیکرد:  ا انیب

 دیه تولبود ک یغلط یها یاستگذاریکرد. همواره منتقد س یم یریگیپ

 یها مانع مبخش نیا یکشاندند و برا یم هیو صنعت را به حاش

 رانه،یگیشد و پ یمتذکر م یدولت رانیرا به مد ائلمس نیا نیساختند. ا

 .کرد یرا منتقل و دنبال م یبخش خصوص یها ینگران

 چه تشیفعال یدر طول سال ها یمانیسل یادامه داد: مرحوم احمد یو

عت گونه منف چیبه دنبال ه یو چه در بخش خصوص یدر عرصه دولت

ا دنبال نگر، توسعه اقتصاد رکلان ینبود، بلکه با نگاه یشخص یطلب

ان استانم یبرا یچهره اقتصاد نیدرگذشت ا عهیکرد. قطعا ضا یم

  .جبران است رقابلیغ

 یکردهایو رو یتیاز ابعاد شخص یخراسان رضو یاقتصاد یچهره ها تیروا

 / بخش اول «یمانیسل یاحمد نیحس دیس»مرحوم یاقتصاد



 

 

  0011 شهریور 

www.mccima.com mccima mccima_official 
 

01 

مجدانه و ارزشمند آن مرحوم،  یهااز تلاش یکیکرد:  حیتصر

مرتبط با بخش اقتصاد بود، چنانکه در  یها تیاز ظرف ییتمرکززدا

 شانیبود. ا شابورین یاتاق بازرگان سیاواخر عمرش به دنبال تاس

در  یتیریکلان نگر و توسعه گرا داشت و بر رفع نواقص مد ینگرش

عه جام یداشت. فقدان او برا یکدموا دیبخش اقتصاد کشور، تاک

 .خواهد بود ریاستانمان، جبران ناپذ یو معدن یصنعت

 ی:خراسان رضو یاتاق بازرگان ندگانینما اتیه عضو

 میاستان نشست یاقتصاد رانیمد نیاز پاکدست تر یکیفراق  به

راسان خ یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سهیرئ اتیه عضو

 نیاز پاکدست تر یکی یمانیسل یگفت: مرحوم احمد یرضو

مختلف، توانست منشاء  یهاتیمسئول یبود که در تصد یرانیمد

 .اقتصاد استانمان شود یبرا یتحولات و اتفاقات ارزشمند

 یهاو نگرش یبارز اخلاق یهایژگیزاده، و یتوکل محمدرضا

در  انشیکرد: تجربه گرانقدر ا حیتشر نیآن مرحوم را چن یاقتصاد

صنعت و معدن  یهاکه به بخش یو اشراف یتیریمد یهاعرصه

را به نفع بخش مولد و  یموثر یهایگرمطالبه نهیداشتند، زم

 یارتقا ،یاقتصاد گارچهره ماند نیفراهم کرد. دغدغه ا یخصوص

 یتبه نفع بخش دول یرانت یکردهایحذف رو ،یبخش خصوص گاهیجا

ش نجات بخ به عنوان مولفه دیاز صنعت و تول تیو حما یو خصولت

 .اقتصاد کشور بود

پرداخت و  یمانیسل یساله خود با مرحوم احمد32 ییبه آشنا یو

 یفعالان بخش خصوص یبرا یگاههیتک شانیعنوان کرد: به واقع ا

 یچهره برجسته اقتصاد نیشدند و تجارب ا یمحسوب م

ا که ب میاذعان کن دیبعد باشد. با یهاچراغ راه نسل توانستیم

 و مرحوم شودیها پُر نمآن یخال یجا گریافراد، د یدرگذشت بعض

 .جمله بودند نیاز ا ،یمانیسل یمهندس احمد

 یتیریمد وهیش یفعالان بخش خصوص یشد: تمام ادآوریزاده  یتوکل 

 یرا مرشد خود م شانیرا قبول داشتند و ا یمانیسل یمرحوم احمد

ار چهره ماندگ نیبردند. ا یشان کمال بهره را م ییدانستند و از راهنما

ه داشت. او چ یارزشمند در قلب فعالان اقتصاد یگاهیجا ،یاقتصاد

 ،یمسئول در بخش خصوص کی گاهیو چه در جا یولتد ریدر جامه مد

 .گذاشت یماندگار از خود به جا یراثیم

 :یخراسان رضو یتجارت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

بخش صنعت و معدن  یپدرانه برا ینقش ،یمانیسل یاحمد مرحوم

 کرد فایخراسان ا

: در گفت یخراسان رضو یتجارت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

جمله بس  کی نیهم یمانیسل یمرحوم احمد یها یوصف توانمند

کرد  فایصنعت و معدن استانمان ا یپدرانه برا ینقش شانیاست که ا

 .گذاشت یارزشمند از خود به جا یراثیو م

چهره  نیا یاخلاق اتیروشنک در وصف خصوص نیحس محمد

 نیسح دیکرد: از قبل انقلاب با مرحوم س حیتصر یماندگار اقتصاد

 یاز خانواده ا شانیآشنا بودم. ا شانیو خانواده ا یمانیسل یاحمد

بعد از جن  و در  یهابودند و در سال ثارگریو ا یمذهب ن،یمتد

مودند. ن فایا یمتعدد یهانقشاستانمان،  یاقتصاد یعرصه سازندگ

در دو بخش صنعت و معدن  یتوانمند و جهاد یریمد دیرا با شانیا

 یکردهایو رو یتیاز ابعاد شخص یخراسان رضو یاقتصاد یچهره ها تیروا

 دوم/ بخش  «یمانیسل یاحمد نیحس دیس»مرحوم یاقتصاد
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 یریطخ یها تیتوانستند مسئول ،یدشوار یهاکه در بزنگاه میبدان

 .ه کنندخط نیا یبه رشد اقتصاد یانیشا یرا به ثمر رسانده و کمک ها

 یصادو فعالان اقت نانیمخلصانه به فکر کارآفر شانیشد: ا ادآوری یو

 یمن غیدر جهت رفع مشکل آنان در یتلاش نیبودند و از کوچکتر

ان است یفعال در حوزه اقتصاد یها و تشکل هاکردند. با همه بخش

 عهیتعامل داشته و محل رجوع و مشورت آن ها بودند. قطعا ضا

صاد باور است و اقت رقابلیغ یاقتصاد نفعالا یبرا شانیدرگذشت ا

 .را احساس خواهد کرد شانیاستان خلاء ا

 ی:خراسان رضو یصنعت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

دوره  ع،یدر سازمان صنا یمانیسل یمرحوم احمد تیریمد دوره

 صنعت استان بود ییطلا

: مرحوم گفت یخراسان رضو یصنعت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

و معادن استاند را بر  عیسازمان صنا استیها رسال یمانیسل یاحمد

 خطه به نیصنعت ا ییبرهه به قطع، دوره طلا نیعهده داشتند و ا

 .دیآ یشمار م

چهره به اقتصاد  نیعمر خدمات ا کیرخصت با اشاره به  یغلامعل

 استان یفعل عیاز صنا یعنوان کرد: بخش عمده ا ،یخراسان رضو

د باعت ش شانیاست، اشراف ا یمانیسل یحاصل تلاش مهندس احمد

 ادهیاستان پ نیخود را در ا یها یبتواند، توانمند یتا بخش خصوص

 .برساند یکند و به تعال یساز

مدبر و  یریمد ف،یشر اریانسان بس یمانیسل یکرد: احمد دیتاک یو

را  یفعالان اقتصاد یتمام شانیدرگذشت ا عهیپاکدست بود و ضا

 یایحا یبر رو شتریدر اواخر عمرشان ب شانیو داغدار کرد. ا ریغافلگ

 یمتمرکز بودند و مطالبات بخش خصوص یاجتماع یها تیمسئول

 .نمود یرا دنبال م یاقتصاد یها یاستگذاریاصلاح در س یبرا

 ی:استان خراسان رضو عیصنا رانیانجمن مد رهیمد اتیه عضو

از  ییمعطوف به گره گشا ،یمانیسل یتلاش مرحوم احمد تمام

 بود یمشکلات فعالان اقتصاد

 یاستان خراسان رضو عیصنا رانیانجمن مد رهیمد اتیه عضو

از  ییمعطوف به گره گشا یمانیسل یگفت: تمام تلاش مرحوم احمد

 یوانمندبه ت شانیاستان بود. ا یو اقتصاد یمشکلات فعالان صنعت

بخش در عرصه  نیا ینیو ضرورت نقش آفر یبخش خصوص یها

 .راسخ داشت یاقتصاد، اعتقاد

 اریبس یفرد یمانیسل یاظهار کرد: مرحوم احمد یمراد فرامرز

 یکی یبودند و متاسفانه اتاق بازرگان ریگیمتعهد، متواضع، دلسوز و پ

افراد توانمند و  نیخود را از دست داد. خلاء چن یاعضا نیاز بهتر

 .استان پُر نخواهد شد نیدر اقتصاد ا ،یصاحب تجربه ا

 یاستان خراسان رضو عیصنا رانیانجمن مد رهیمد اتیه عضو

خش در ب یتیریمد یسال در کسوت ها انیسال شانیکرد: ا حیتصر

 نیا یعتصن رانیمد نیاز بهتر یکیکرد و  تیفعال یو خصوص یدولت

 محقق شد و یاتفاقات ارزشمند شان،یا تیخطه بود. در دوران فعال

 .خطه، مرهون همان تلاش هاست نیامروز اقتصاد ا یدستاوردها

 یمتواضع و مردم اریبس یمانیسل یخاطر نشان کرد: مرحوم احمد یو

  ...مسائل و  یبه راحت یفعالان اقتصاد یکه تمام یبودند به طور

 یکردهایو رو یتیاز ابعاد شخص یخراسان رضو یاقتصاد یچهره ها تیروا

 سوم/ بخش  «یمانیسل یاحمد نیحس دیس»مرحوم یاقتصاد

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

https://www.mccima.com/?id=73517
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روز از ماه محرم  نیبرابر با سوم 2022مرداد سال 12شنبه پنج

خدوم و ماندگار عرصه  یهااز چهره یکی، خبر تلخ درگذشت 2003

 .صنعت و معدن استان منتشر شد

 یاحمد نیحس دیس» یورق از زندگ نیروز تلخ، آخر نیا در

 رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان یعضو اتاق ها ،«یمانیسل

از عمر ارزشمندش را صرف  یادیز یهاکه سال یو خراسان رضو

د، و صنعت نموده بو دیبخش تول یو تعال تیتوسعه، حما ت،یریمد

 .برگ خورد

مجتمع فولاد خراسان،  تیریسال مد0به  بیکارنامه او، قر در

سال 1 ،یو معادن خراسان رضو عیسازمان صنا استیسال ر22

 یفایسال ا1استان،  یصنعت قاتیسازمان استاندارد و تحق یسکاندار

 یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ رکلیمد گاهیدر جا تیمسئول

 ندگانینما اتیهدهه حضور در  کیو  یخراسان رضو یاستاندار

 .شود یم دهید رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان
 یو برا ۰2محدود به خطه خراسان نشده و در دهه  یو یهاتلاش

 یو عمران یدیمرکز گسترش خدمات تول سیسال رئ1مدت حدود 

 .بوده است لانیاستاندار گ یو مشاور اقتصاد

دفاع مقدس را داشت، جهاد را در  یهاکه سابقه حضور در جبهه او

 .بعد در عرصه صنعت و اقتصاد کشور ادامه داد یهاسال

 رگید تیها عنوان و مسئولده ،یمانیسل یکارنامه مهندس احمد در

 نیتا مع یاستاندارد خراسان رضو یدر شورا تیوجود دارد؛ از عضو

 تیریمد ی)در دوره تصد روزهیو ف شابورین یشهرستان ها یاقتصاد

 اندکنندگیانجمن تول سهیرئ اتیدر ه تیفولاد خراسان( و از عضو

 ...استان و یصنعت یهاشرکت شهرک رهیمد اتیتا ه رانیفولاد ا

معادن و  ع،یصنا ،یحضورش در اتاق بازرگان یهادر طول سال یو

توجه به  د،یاز بخش تول تیحما ،یخراسان رضو یکشاورز

 و یداخل دیبر عرصه تول یگذار هیصنعت، سرما یها رساختیز

 .داشت یریگیو پ دیحوزه و... را مورد تاک نیدانش در ا یارتقا

 عیمعدن و صنا»و « صنعت» یها ونیسیکم سیدر کسوت رئ او 

معادن و  ع،یصنا ،یهشتم و نهم اتاق بازرگان یدر دوره ها «یمعدن

را به  یارزشمند یها یریگیخدمات و پ ،یخراسان رضو یکشاورز

پُر فراز و فرود و  یقرن انیپا در  .به ثمر رساند ینفع فعالان اقتصاد

چهره خدوم در عرصه  نیا یجا ران،یمردم ا یتلخ برا یسال انهیدر م

   .خواهد بود یصنعت و معدن استان خال

 "خادم صنعت"

 «یمانیسل یاحمد نیحس دیس»به کارنامه مرحوم مهندس  ینگاه

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

https://www.mccima.com/?id=73509


 

 

  0011 شهریور 

www.mccima.com mccima mccima_official 
 

03 

( گفت: یو افغانستان)شعبه خراسان رضو رانیاتاق مشترک ا سیرئ 

 رانیو صادرات ا دیبخش تول یافغانستان برا یدلار اردیلیم 3بازار 

 رد،یموثر صورت بگ یاگر تلاش یو حت ستین یپوشقابل چشم

 .فراهم خواهد بود زیسهم ن نیا یدرصد02 شیافزا تیظرف

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

زاده در گفتگو با خبرنگار ما، با انتقاد از  ینب یهاد ؛یخراسان رضو

بازار  یراب ینیگزیبه دنبال جا دیصادرکننده با اند،یکه مدع یافراد

و  یافغانستان باشد، عنوان کرد: فعالان حوزه تجارت خارج

 یازارصرف نمودند تا ب هیها تلاش و سرماسال ،یرانیا دکنندگانیتول

خود در افغانستان فراهم کنند که از قوام و  یمحصولات صادرات یبرا

شده است. به  دهیبلندمدت د یهادوام برخوردار بوده و در آن افق

 که در سال کندیم یآمار گمرک کشورمان گواه زیاستناد ن نیهم

به افغانستان  رانیکالا از ا اتدلار صادر اردیلیم3گذشته حدود 

 .صورت گرفته است

کالا  تیاست که ترانز ینکته ضرور نیداد: ذکر ا حیتوض نیهمچن او

قصد به م رانیا یبندرها یتیترانز یبه افغانستان شامل محموله ها

 یم ییباشد و شامل محموله ها یآمار م نیا یافغانستان بوده و سوا

وسط ت یرانیا یکه کالا یکنند.در حال یعبور م رانیشود که فقط از ا

 ایو  یگمرکات رسم قیاز طر مایمستق یافغانستان ایو  یرانیتجار ا

 .گرددیصادر م یتحت نظارت استاندار یبازارچه ها

 یکه برا ییهاتیو محدود هامیشد: در بزنگاه تحر ادآوری زادهینب

ه مربوط ب ،یرانیا یکالاها یبازار برا نیانتقال ارز وجود دارد؛ بهتر

 ،یتعددم لیافغانستان به دلا انیم نیهستند و از ا هیهمسا یکشورها

 ینو زبا یخیتار ،ی. از قرابت فرهنگباشدیدوچندان م شیهاتیمز

که  یو البته بازار ییایتا فاصله جغراف دیریکشور بگ ومردمان د

 تیآن است. در مجموع، ظرف یو مشتر رفتهیرا پذ یرانیمحصولات ا

 نیبا بروز کوچکتر میاست که نتوان ادیبازار افغانستان آن قدر ز

و  رانیاتاق مشترک ا سیرئ. مییآن برآ نیگزیمشکل، به دنبال جا

و  هامیتحر یکرد: تنگنا دی( تاکیافغانستان )شعبه خراسان رضو

 ،یفعالان حوزه تجارت خارج یبرا تیبه غا ،یلات اقتصادمشک

 یبازارها یبه سادگ دینبا زیخلق کرده و خود ما ن تیمحدود

فغانستان، ا یاسیتحولات س عتای. طبمیرا به رقبا واگذار کن مانیتجار

 یفراز و فرودها نیخواهد گذاشت اما ا یبر روند تجارت ما باق یثراتا

 دیاب گر،ید یمنصرف سازد. از سو تیما را از تداوم فعال دیگذرا، نبا

دارد  یادیز ینسب تیکه مز میاز افغانستان باش ییواردات کالا ریگیپ

 .میدو کشور را تا حد امکان متعادل ساز یتراز تجار جهیتا در نت

و کمک دولت به بخش صادرات، با هدف حفظ  یخواستار همراه یو

 کیپلماتیهدف شد و گفت: چه از منظر تعاملات د یو توسعه بازارها

 یولتد یدستگاه ها ،یلگریو تسه یتیحما یکردهایو چه به لحاظ رو

 یرا با فعالان حوزه تجارت خارج یحداکثر همکار دیبا ،یتیو حاکم

 .به عمل آورند

 که مقصدشان یرانیا یمحصولات صادرات تیفیدر خصوص ک یو

از  یصادرات یکالاها یعنوان کرد: تمام زیبازار افغانستان است، ن

 یهااستاندارد تیباشند( با رعا یم یاستاندارد اجبار ی)که دارا رانیا

ه ک یاقلام ریشوند و سا یمربوطه به کشور افغانستان صادر م

 داریرخ یبا توجه به سفارش و تقاضا زینندارند  یاستاندارد اجبار

نکته توجه داشت که در بازار  نیبه ا دیگردد. با یآماده و ارسال م

 ییو اروپا یرانیا یبالا تیفیو باک کیدرجه  یافغانستان کالاها

  ...  ؛یرانیا دکنندگانیمنظر، تلاش تول نیدارد و از ا داریخر
 

 :کرد دی( تاکیو افغانستان)شعبه خراسان رضو رانیاتاق مشترک ا سیرئ
 افغانستان یدلار اردیلیم 3بازار  یبرا یدرصد51 شیافزا تیظرف

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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درباره حل  یوشهرسازاز خلف وعده وزارت راه یفعالان اقتصاد 

سال  21وزارتخانه  نیا ندیگوی. آنها ممندندهیواگن گلا نیمشکل تام

هم،  دیکشیم دکیرا  «یوترابروزارت راه»که نام  یزمان ش،یپ

از تحقق آن  یمشکل داده بود؛ اما خبر نیحل ا یبرا ییهاقول

 .ها نشدوعده

ادرات به ص یواگن برا نیبود که تام نیصحبت از ا ش،یسه سال پ تا

که با  ییهایزنیبخش با را نیواگذار شود تا ا یبخش خصوص

 واگن اقدام کند؛ اما نیتام یبرا دهدیانجام م انهیم یایآس یکشورها

ها واگذار شده، ظاهرا شرکت یموضوع به برخ نیکه ا 2301 زییاز پا

بود و ن یبازواگن، دلال یکم نشده، بلکه گران انه تنه هایمندگله

از  نایآنها به متقاض یبر پروسه ورود واگن و واگذار ینظارت کاف

 یبخش خصوص ینکات اعتراض نیدولت، به عنوان مهمتر یسو

 .مطرح است

 یاشمشکلات ن لیاز دلا یکی ندیگویم تیفعالان حوزه ترانز یبرخ

وع موض نیاست که ا نیا ،یواگن به بخش خصوص نیتام یاز واگذار

ده ها واگذار ششرکت یبه برخ یبازو با رانت یاقهیبه صورت سل

بازنشسته راه آهن  یروهایکه اغلب توسط ن ییهااست؛ شرکت

 !شودیم تیریمد

 هستند انهیم یایآس یهاآهنمستاجر راه رانیا تیترانز فعالان

واگن و فراهم کردن  نیتام فهیوظ دیگویم یخصوص بخش

آهن برعهده راه یو واردات یصادرات یحمل کالاها یهارساختیز

 واگن توسط بخش نیو تام یسازیآهن به بهانه خصوصاست؛ اما راه

ه . به گفتزندیسرباز م نهیزم نیخود در ا فیاز انجام وظا یخصوص

 یاتاق بازرگان رتتجا ونیسیکم سیروشنک، رئ نیمحمدحس

مستاجر  رانیا تیامروز فعالان حوزه ترانز» ،یخراسان رضو

به واسطه دلالان و  یهستند؛ اگر آنها واگن انهیم یایآس یهاآهنراه

 میتوانیارسال کنند، م یرانیا تیفعالان ترانز یبرا یزیرمیز یهاپول

 چیآهن هصورت، راه نیا ریدر غ م؛یصادرات کالا را انجام ده

آهن : راهکندیم حیاو تصر.« ردیپذیموضوع نم نیدر قبال ا یتیسوولم

ل قائ نهیزم نیخود در ا یبرا یافهینقش و وظ چیه یاسلام یجمهور

 یتو واردا یصادرات یحمل کالا یواگن برا نیتام کهیدرحال ست؛ین

ه واگن ب نیاگر تام نکهیاست. ضمن ا وزارت راه یهااز رسالت یکی

 یکه مجلس شورا ییهابودجه دیشده، با هسپرد یبخش خصوص

 داده، برگردانده شود صیآهن تخصواگن به راه نیتام یبرا یاسلام

 یاارگان در قبال کار انجام نشده، بودجه نینباشد که ا نطوریو ا

 .کند افتیدر

 واگن است نیموظف به تام آهنراه

مشهد معتقد است ورود  یتجارت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

 جز باز گذاشتن یاجهیحوزه نت نیبه ا یبخش خصوص یهاشرکت

واگن است.  نیآهن موظف به تاملذا راه ست؛یدست دلالان ن

 یاهنهیهز شیموجب افزا یواگن به بخش خصوص نیتام یواگذار

وزه در ح یسازیگفت خصوص توانیم جه،ی. در نتشودیم یصادرات

بدون  رایاست؛ ز یمعنیب یلیونقل رآهن و حملگمرک، راه

 .امکان صادرات وجود ندارد یدولت یدهایسوبس

و  زندیهرات م -آهن خوافراه تیهم به وضع ینقب روشنک

واگن مانند  نیتام یمردان برادولت یها: متاسفانه وعدهدیگویم

مسافر و  چیهرات است که تاکنون ه -آهن خوافوعده افتتاح راه

 .تردد نداشته است ریمس نیاز ا یبار چندان نیهمچن

 ستیممکن ن انهیم یایدر آس رانیساخت ا یهاواگن تردد

 یصادرات یهاحل مشکل واگن یبرا رانیدولت ا ندیگویم هایبرخ

امور  نیآشنا به ا یاما فعالان اقتصاد اورد؛یب یبه ساخت واگن رو دیبا

 یانریبه واگن ا ریمعتقدند در صورت ساخت واگن در داخل، اجازه س

پروتکل مربوطه  رانیا رایداده نخواهد شد؛ ز انهیم یایآس ریدر مس

ه متقبل نشد نهیزم نیهم در ا یحوزه را امضا نکرده و تعهدات نیدر ا

 یاامض یبرا رانینرفتن ا رباریز لیکه دل نجاستیاست. نکته ا

 یآهن آن را به نفع خود نماست که وزارت راه و راه نیپروتکل ا

   ...داند

 

دولت و واردکنندگان نیمشکلات ب یکارپاس  

 
 کالا همچنان برقرار است یلیحمل ر یبرا یمعضل صادرکنندگان خراسان

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق
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محصول در سال  نیزعفران و معاملات ا رشیپذ یبورس کالا برا 

ق طب رد؛یبگ شیمتفاوت را در پ بایتقر یاهیقرار است رو یجار

 ییهازعفران ران،یا یبورس کالا یکیزیبازار ف رانیمد یزیربرنامه

شده  نییتع یکیزیکه با مشخصات ف شودیم رفتهیانبار شدن پذ یبرا

 .تطابق داشته باشد لامعامله در بورس کا یبرا

رسما « زعفران یقرارداد آت»زعفران با ورود به مقوله  2301سال  از

بار در خرداد  نیاول یزعفران برا یآت یوارد بورس شد. قراردادها

 جادیشد و هدف آن، ا یاندازراه رانیا یماه آن سال در بورس کالا

 تیو شفاف یرانیا دکنندگانیتول سکیپوشش ر یبرا یاسامانه

ارداد با ورود به قر تواندیدر واقع، کشاورز م بود؛بازار  نیدر ا شتریب

به  ندهیدر آ خواهدیکه م یمتیزعفران محصول خود را به ق یآت

 در زمان برداشت متیکاهش ق سکیکار ر نیفروش برساند و با ا

 .ببرد نیمحصول را از ب

 گردش زعفران در بورس ندیاصلاح نمودار فرآ لزوم

 نیا تیوضع ،یگذشت سه سال از ورود زعفران به معاملات بورس با

شدن است؛ مسوولان بازار  تیدر حال تثب هیمحصول در بازار سرما

محصول  نیا رشیبهبود پذ یاز اقداماتش برا یکیبورس در  یکیزیف

 یکیزیظاهر ف یبرا ییهادرخور، شاخص یتیفیکالا از ک یو برخوردار

و  دیدر حوزه تول یکه موافقان و موافقان یضوعاند. موکرده نییآن تع

 .صادرات زعفران دارد

 یهاشاخص نییزعفران، تع یمل یشورا سیاحتشام، رئ محسن

از عوامل مهم و موثر در معاملات  یکیزعفران در بورس کالا را 

محصول شرط  کی یفیو ک ی: مشخصات ظاهردیگویو م داندیم

 ، که رن میاست و فراموش نکن داریخر یدر انتخاب آن برا یاساس

 .است یاز تقلب یاصل زعفران صیتشخ یارهایاندازه و... زعفران از مع

از  ریغ یاز ساختار دیزعفران نبا دیامکان خر نکهیبر ا دیبا تاک یو

 ندی: گردش زعفران در فرآکندیم حیباشد، تصر ایبورس کالا مه

به  دیمحصول با نیگردش ا ندیبورس ناقص است، لذا نمودار فرآ

به  محصول لیکشت زعفران، تحو یشود که از ابتدا یطراح یاگونه

ر محصول صرفا د نیا یو فرآور یبندبستهبورس تا زمان  یانبارها

 ریغ یاز ساختار دیزعفران نبا دیبورس کالا باشد و امکان خر اریاخت

ردش گ ندیفرآ میبتوان بیترت نیباشد تا بد ایاز بورس کالا مه

 دیان باکشاورز یزعفران تمام گرید انی. به بمیکن تیریزعفران را مد

 متیق کیبا  دیبا داریشود و خر رشیپذ یبورس یتوسط انبارها

 .محصول اقدام کند نیا دیواحد بتواند نسبت به خر

 ست؟یزعفران در جهان ن متیق کنندهنییتع رانیا چرا

اما  کند؛یم نیرا تام ایدرصد زعفران دن00 رانیا نکهیا رغمبه

نقاط  نیاز بزرگتر یکی نی. استیمحصول ن نیا متیق کنندهنییتع

از کارشناسان و  یاست. برخ یجهان یضعف کشورمان در بازارها

نکردن بازار و  تیریامر را مد نیا لیفعالان حوزه زعفران، دل

 .دانندیمحصول م نیا یابیبازار

 دیاندرکاران بورس کالا با: دستدیگویم بارهنیدرا زین احتشام

 تیریا مدو ب میابیمهم دست  نیبه ا میکنند تا بتوان یطراح یندیفرا

ن محصول در جها نیا یگذارمتیمطلوب، در ق یابیبهتر بازار و بازار

ار را ک نیا ییاما بورس کالا در حال حاضر توانا م؛یکن ینیآفرنقش

 .ندارد

زان از کشاور یاریبس نکهیزعفران با اشاره به ا یمل یشورا سیرئ

: به دیافزایدارند، م یکم اریمالک هستند و محصول بسزعفران خرده

محصولات خود به انبار بورس را ندارند. لذا  لیامکان تحو لیدل نیهم

رزان در مشارکت کشاو یباشد که بستر برا یابه گونه دیبا ندیفرآ

 متیا قب دیزعفران کشاورز با گر،ید انیشود. به ب اهمبورس کالا فر

محصولات در  نیشود تا ا یداریبورس خر یاز سو یامنصفانه

د را محصول خو دیشوند و صادرکننده هم با عیتجم یبورس یانبارها

 یبرا یشخصم متیق میبتوان بیترت نیکند تا بد هیصرفا از بورس ته

ما در به نفع کشاورز است؛ ا تیامساله در نه نی. امیکن نییزعفران تع

 یهاخواسته یناقص است و جوابگو ندیفرآ نیحال حاضر ا

که  یندلالا تیفعال یبستر برا ت،یوضع نی. در استیکشاورزان ن

   ...و به بورس کالا  یداریخر ییلویک 12تا  0 ریزعفران را در مقاد

 زعفران یبورس یهاچالش

 ؟ستیمحصول در بورس چ نیزعفران و معاملات ا یگذارمتیق بیو معا ایمزا

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

https://www.mccima.com/?id=72488
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 آبادکن ایو دن میاکن خود شدهخانه خراب چرا! محترم جمهورسیرئ 

 گران؟ید

از  شیدر طول ب ران،یا یهادولت نیتربدشانس»از  یکی یفعل دولت

مدرن است، چراکه  یهادولت لیسده گذشته از زمان تشک کی

از  یاریبس 2310در سال  هامیپس از شروع تحر ژهیوبه

سده گذشته را، قدم به  کیگرفته در حداقل شکل یهایناکارآمد

از  یاریتوسط بس یرونیب طیتر کرد و هرچه شراقدم شفاف

تر تاز آنها سخ کنندهتیتبع یگر و سپس کشورهاسلطه یهادولت

آشکار شد و نشان داد که  شتریب هاتیریشد، اشتباهات و سوءمد

چگونه  یبازه طولان نیکشورمان در ا یهااز دولت یاریبس

 تیفیو باک داریپا شرفتیپ یبوده برافراهم ییطلا یهافرصت

 .از دست دادند یتراحرا به مانهنیم

 میتحر طیشرا 2302است که از سال  یرفتنیموضوع پذ نیا

گذشته شد.  یوارث خطاها قتیدرحق یتر شد و دولت فعلسخت

اد و از اقتص یدولت را ناش نیبحران ا یهاشهیکه اگر ر ستیاغراق ن

 کیحداقل  یهااز دوره یاریدر بس - هایگذاراستیس یناکارآمد

 نیا یاداقتص رانیگمیتصم از یاریدانست. اما مگر بس -سده گذشته

حاضر، حالگذشته حضور نداشتند؟ در یهادر دوره زیدولت ن

و  داریکه بخش اعظم آن ماحصل اقتصاد ناپا یاجتماع یهاچالش

قرار گرفته است. بحران  دگانمانیدار است، در برابر دمشکل

 ندیفرا ای جهیشود، بلکه نت جادیا شبهکیکه  ستین یادهیپد یاقتصاد

 رانیگمیو رفتار تصم یگذاراستیس ،یانباشت موانع ساختار

 . بخشدهدیاست که خود را نشان م یمدت طولان کی یط یاقتصاد

به  یتوجهیها بسال جهینت م،یکنیجربه ماز آنچه ما امروز ت یادیز

نه آن هم نوع فناورا و آن یصنعت دیتول یعنیاقتصاد،  یدیبخش کل

 نییو تع نییتب دیآن در کشور چگونه با تارو ساخ دیتول نکهیاست. ا

 ستین یداشته باشند، موضوع کسانیکه همه از آن برداشت  شدیم

ز قبل ا ریاخ جمهورسیشود. اما حداقل دو رئ یمقال بررس نیکه در ا

 انیرا ب ینکات ،یصورت کتبو چه به  یصورت شفاه انتخابشان، چه به

 جیتان یکرد، ول جادینخبگان ا یرا برا یادیز یهایدواریکردند که ام

 دیلتو یهاکارخانه میآمد یزمان»از جمله:  امد،یمورد انتظار به دست ن

رد. ب نیما را از ب یدوزکار صنعت کفش نی. امیکفش را وارد کرد

ما هم در معرض  یهاباز کارخانه یدرها استیس نیحالا هم با ا

که درها را  ینما چه وقت نابود شد، زما یهستند... نساج دیتهد

 ،یو ارزان خارج ارزشیب یباز کردند و اجازه دادند کالا جهتیب

 صنعت طورنیا دیآینم یکشور چیرا اشباع کند... ه یبازار داخل

چه  نیواردات رها کند. .... ا کنانیبن لیخودش را در مقابل س

 بشوند و لیتعط مانیهاکارخانه میاست که ما اجازه بده یافتخار

. کدام عقل یسازآزاد میاسمش را هم بگذار کار،یب مانیاکارگره

 .پسنددیرا م نیا یمیسل

از  یمیدوره حجم عظ نیکشور، در ا یرسم یآمارها براساس

م قبل ه یعالبوده است. جناب سابقهیکه ب رفتهیپذواردات صورت

 «رانیا یو نظام اقتصاد یمل تیامن»در کتاب  یاز انتخابات به نکات

که  اندهدیعق نینظران بر اصاحب»بود:  دوارکنندهیکه ام دیاشاره کرد

متقابل وجود دارد. ... از جانب  یاو رابطه عاملت تیتوسعه و امن نیب

ا و آن را در مقابله ب کندیتر مکشور را امن ،یافتگیتوسعه گرید

ر حال د یکشورها لیدل نی. به همسازدیتواناتر م ،یتیامن یهاچالش

 دیرا تهد شانتیکه امن یادهیعد یهامقابله با چالش یتوسعه، برا

 یدترمحدو یهاییتوانا هافتیتوسعه یرهابا کشو اسی... در قکندیم

  ...دارند

 

 یجمهورسیخطاب به رئ «انینیبحر دمحمدیس»نامه 

 گران؟یآبادکن د ایو دن میاکن خود شدهچرا خانه خراب

 

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

https://www.mccima.com/?id=73532
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اتاق  یهاسرپرست دفتر مطالعات و پژوهش یخراسان رضو

 ریوز یاساس یهاتیاز اولو یکی» نکهیمشهد با اشاره به ا یبازرگان

از آن در  یورموضوع آب و بهره دیبا زدهمیدولت س یکشاورز

شدن  ی، گفت: در حوزه آب با توجه به بحران«باشد یبخش کشاورز

 رگید نهیزم نی. در امیتکشور، با ابر مشکل مواجه هس یهادشت

ممنوعه  ایممنوعه و  ایها . در هر استان دشتمیفرصت خطا ندار

 .است یبحران

 ریوز یهادر خصوص برنامه سنایوگو با ادر گفت زادهیدیشهرام ع 

بخش  یهاو چالش زدهمیدولت س یشنهادیپ یجهادکشارز

له اند از جممنتشر کرده شانیکه ا ییهااظهار کرد: برنامه یکشاورز

 یهاتشکل یتوانمندساز ،یارزش محصولات کشاورز رهیزنج

و  یلیتبد عیاز صنا تیاحم ان،یروستائ یتوانمندساز ،یکشاورز

جامع و کامل است و تمام  اریبس گر،یاز موارد د یاریو بس یلیتکم

 .ها را تحت پوشش قرار خواهد دادحوزه

 انندتویم شانیکه ا دید دیاست و با یموارد اهداف کل نیافزود: ا یو

ما در حال حاضر با  ینه. کشاورز ایکنند  یریگیموارد را پ نیا

ا ب یرو است. در حال حاضر در بخش کشاورزروبه یادیمشکلات ز

لات و مشک یآب در کشاورز نییپا یوراز جمله بحت بهره یمشکلات

 .میرو هسترو به یگرید

 انیمشهد با ب یاتاق بازرگان یهاپژوهشسرپرست دفتر مطالعات و 

بوده  یااند به گونهمطرح کرده نژادیکه دکتر سادات ییهابرنامه نکهیا

 اند، عنوان کرد: امارا در نظر گرفته یحلهر مشکل راه یاست که برا

ال است س انیمهم است. مثلا سال اریها بسبرنامه نیا ییاجرا یچگونگ

 د،شویمصرف م یکه در بخش کشاورز یکه در رابطه با درصد آب

 یمطرح شده است. ول یمتعدد یهابحت شده است و برنامه

 کهنیدارد. ا تیها اهمبرنامه نیا یبودجه اجرا نیاجرا و تام یچگونگ

 .نشده است یااشاه چیشوند، ه نیها قرار است از کجا تامبودجه نیا

زه ها در حوبرنامه یاجرا یچگونگ تیبا اشاره به بحت اهم زادهیدیع

ارزش  رهیاند که زنجمثال ذکر کرده یکرد: برا انیب یکشاورز

 تیریمد یسازکپارچهیو بحت  کنمیم لیرا تکم یلیتبد عیصنا

چگونه و با چه  نکهیا یمطرح شده است. ول زین یکشاورز یاراض

نشده است.  مگر  انیانجام شود ب اتاقدام نیقرار است ا یراهکار

 یکردند، با دعوت از کسان افتیمثبت در یاز مجلس را نکهیبعد از ا

 نیکه در ا ییتمام بندها یصاحب نظر هستند برا نهیزم نیکه در ا

 .کنند دایپ ییاند راهکار اجرابرنامه ذکر کرده

 یشنهادیپ یجهاد کشاورز ریوز ییدر خصوص سوابق اجرا یو

وده ب یدانشگاه شتریب شانیاظهار کرد: سوابق ا زدهمیدولت س

 نویسیکم سیتنها رئ شانیا ،ییاست. در رابطه با سابقه اجرا

 یلشده، و لیهم دو سال است تشکمجلس هستند که آن یکشاورز

ه اند که بداده شانداشتند و ن یخوب ییدوسال سوابق اجرا نیدر ا

 .حوزه هستند نیدنبال تحول در ا

مشهد  یاتاق بازرگان یهادفتر مطالعات و پژوهش سرپرست

که  ییبرنامه و راهکارها نیخاطرنشان کرد: به گمان من با توجه به ا

به دنبال حل مشکلات باشند،  یارائه کردند، اگر به صورت جد

 .حل کنند یدرصد مشکلات را در حوزه کشاورز 02 ای 02 توانندیم

گفت:  ،یموجود در حوزه کشاورز یهازاده در رابطه با چالش یدیع

 یکرد. در حوزه آب با توجه به بحران انیرا ب یمورد مشخص توانینم

 نهیزم نی. در امیمواجه هست یکشور، با ابر مشکل یهاشدن دشت

 ایممنوعه است  ایها . در هر استان دشتمیفرصت خطا ندار گرید

  ... است یممنوعه بحران

  

 :مشهد پاسخ داد یاتاق بازرگان یهاسرپرست دفتر مطالعات و پژوهش

 چه خواهد بود؟ زدهمیدولت س یکشاورز ریوز یاساس یهاتیاولو

 () کلیک کنید خبر در وبسایت اتاقادامه 

https://www.mccima.com/?id=73571
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، از 2022در بهار  رانیکسب و کار ا طیمح یمل شیگزارش پا

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

 عامل موثر نیترنامناسب

در خراسان  طیمح نیبر ا

 .کند یم ادی یرضو

و قرار  یاپله1صعود 

 یگرفتن خراسان رضو

ب کس طیدر رتبه سوم مح

 یهااستان انیو کار در م

 یمختلف کشور، اتفاق

درخور تامل است اما 

اتاق  یکه از سو 2022در بهار  رانیکسب و کار ا طیمح یمل شیپا

خطه با کسب نمره شاخص  نیکه ا دهدیمنتشر شده ، نشان م رانیا

ها داشته و نسبت به مدت مشابه استان جدولرا  ی، رشد خوب 33/0

شاخص را تجربه  نیدرصد ارتقا در ا 0/1(، 00سال گذشته )بهار 

 .نموده است

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

طرح ها و  شیکارشناس پا ،یمحمدرضا هاشم ؛یخراسان رضو

 یمل شیداد: طرح  پا حیخبر توض نیاتاق مشهد با اعلام ا یبرنامه ها

 0ماده  یاجرا راستای در - 2022 بهار –کسب وکار کشور  طیمح

 یمجلس شورا 2302مصوب  کارکسب و طیقانون بهبود مستمر مح

 نیا یاز اجرا یدر خردادماه امسال انجام گرفت. هدف کل ،یاسلام

 اترییو تغ رانیکسب و کار در ا طیمح یجار تیطرح، شناخت وضع

فصل  نیخطه همچن نیو سالانه است. ا  یآن به صورت فصل

 یاهاستان انیل، در رتبه دهم در م( با دو پله تنز00گذشته)زمستان 

 نیرا در ا یرشد خوب ،یقرار گرفته بود اما در دوره جار رکشو

 .میاستان مان شاهد هست یشاخص برا

و معادن  عیصنا ،یفعال اتاق بازرگان یمجموعه اعضا نکه،یا انیبا ب یو

 نیجامعه هدف ا ران،یاصناف و تعاون ا یاتاق ها ران،یا یو کشاورز

فعال  101دوره  نیشد: در ا ادآوری دهند،یم لیطرح را تشک

 طیمح شیجهت شرکت در طرح پا یاز خراسان رضو یاقتصاد

 لی. اعلام نظر و تکمدیگرد نییتع رانیاتاق ا یکسب و کار از سو

 کیمدت  یپرسشنامه ط

 یریماه به صورت آمارگ

انجام گرفت که  یتلفن

 یدرصد ۰0مشارکت 

استان را به  یفعالان اقتصاد

 .همراه داشت

طرح ها و  شیکارشناس پا 

اتاق مشهد  یبرنامه ها

 نیخاطر نشان کرد: در ا

کسب وکار  طیدر مح یمانع اصل 11گذشته  یهاطرح همچون دوره

، کرونا در کشور روسیو وعیش لیمورد سنجش قرار گرفت و به دل

 کىیکسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان  طیشاخص ملى مح

 .دیگرد سبهاز موانع کسب و کار محا

 داشت و خاطر نشان زین یو بررس شیپا نیا جیبه نتا یااشاره یو

مشارکت کننده ، همچون  ی، فعالان اقتصاد2022کرد: در بهار 

غیرقابل پیش بینی بودن و »سه مولفه  بیبه ترت ریاخ یهادوره

 نیقوان ها،استیس یثبات یب» ، «قیمت مواد اولیه و محصولات  راتییتغ

موانع در » و « ناظر بر کسب وکار  ییاجرا یها هیو مقررات و رو

های کسب وکار در دستگاه یو اخذ مجوزها یادار یندهایفرآ

 یمعرف طیمح نیعوامل اثرگذار بر ا نیتررا نامناسب« اجرایی

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

در ارائه  ابتکارو  یاز نوآور انینحوه استقبال مشتر» و   «یانرژ

 و جمع یابیمناسب ارز یبه عنوان مولفه ها زین« خدمات و محصول 

 .شدند یبند

 کرونا بر کسب و کارها از نظر روسیو یرگذاریتأث زانیبه م ،یهاشم

 حیاشاره کرد و توض شیشرکت کننده در طرح پا یفعالان اقتصاد

  ...،  رتبه پنجم  0۷10با کسب نمره  یداد: استان خراسان رضو

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

 :اتاق مشهد یطرح ها و برنامه ها شیارشناس پاک

 کسب و کار کشور قرار داد طیسوم مح گاهیرا در جا یخراسان رضو ،یاپله7صعود 
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 لیو تسه یمعرف ج،یگناباد با هدف ترو یمجاز یگردشگر تیسا 

 روسیو یریهمه گ امیدر ا یو هنر یاقتصاد ،یفرهنگ یهاتیفعال

با حضور مسئولان  ینییآ یط  www.kelidoo.ir کرونا، به آدرس

شهرستان و  نیا

 انیاز متول یجمع

امر، در اتاق 

و  عیصنا ،یبازرگان

 یمعادن و کشاورز

 یخراسان رضو

 یبرداربهره وردم

 .قرار گرفت

گزارش اتاق  به

و  عیصنا ،یبازرگان

سرپرست دفتر  ،«یناصر صادق» ؛یخراسان رضو یمعادن و کشاورز

اتاق  دهنیاستان و نما یپارلمان بخش خصوص یاجتماع یها تیمسئول

 یتداگناباد در اب یفرهنگ یاقتصاد نیمشهد به عنوان مع یبازرگان

حران ب زکرونا، برو وعیگسترش ش یجلسه با اشاره به همزمان نیا

رفع مشکلات هموطنان  ینقاط کشور، ضمن آرزو یدر برخ یکم آب

و بلوچستان و خوزستان، عنوان  ستانیس یدر استان ها زمانیعز

 تیولعمل به مسئ تیدر استان، با ن یاقتصاد یهانیمع تیکرد: فعال

 یهاشکل گرفت و امروز ثمرات آن را در بخش شانیا یاجتماع

 .میمختلف شاهد

کرونا کسب و کارها را به  یریگکه همه یطیادامه داد: در شرا یو

 دهیبه چالش کش یمرتبط با صنعت گردشگر یهادر بخش ژهیو

اقتصاد  یهاتیاز ظرف یریگو بهره یمجاز یاست، ورود به فضا

 یکسب و کارها یلیاز تعط یریجلوگ یضرورت برا کی تالیجید

 .باشد یمرتبط م

شبکه  یدست عیاز فعالان صنعت فرش و صنا یمتذکر شد: گروه یو

ه آنان به سامان وستنیکرده اند که پ یراه انداز یمجاز یدر فضا یا

 .دیفزایسامانه ب نیا یتواند به اثرگذار یگناباد م یمجاز یگردشگر

 یکمک به توسعه و معرف یاستفاده از ارتباطات و اعتبار اتاق برا یو

 نیگناباد را ممکن دانست و اظهار داشت: در ا یمجاز یسامانه گردشگر

خوب مسئولان شهرستان گناباد  یو همراه ییتاکنون شاهد همگرا نهیزم

طرح مذکور  یاجرا یبرا

 .میابوده

فرماندار  یقربان حامد

ا ب نییآ نیدر ا زیگناباد ن

سامانه  تیاشاره به اهم

 یمجاز یگردشگر

آن  یهاتیگناباد و ظرف

 نیا یگفت: راه انداز

از  یبستر، کار مشترک

و  یمعاونت گردشگر

اداره  یمشهد با همکار یشهردار یاجتماع یسازمان فرهنگ ارتیز

گناباد و سازمان  یدارو شهر یفرماندار ،یفرهن  و ارشاد اسلام

 .گناباد است یمردم نهاد سرا

 یمجاز یگردشگر تیسا یگناباد عنوان کرد: راه انداز فرماندار

ستان شهر نیا یدر حوزه فرهنگ یگروه تیفعال کی جهیگناباد، نت

 .اشدب یآن م یو سنت یفرهنگ یاست که برگرفته از اندوخته ها

خراسان  یشهرستانها نیتر یمیاز قد یکیمتذکر شد: گناباد  یقربان

 یسال تمدن منطقه ا 1022و  یسال قدمت ادار 10است که  یرضو

 یها شهرستان رینسبت به سا یبالاتر گاهیلحاظ در جا نیدارد و از ا

 .ردیگ یقرار م یخراسان رضو

تواند  یگناباد م یمجاز یگردشگر تیسا یراه انداز نکهیا انیبا ب یو

ن شهرستا نیا یخیدر شناساندن مجموعه تار یادیز ارینقش بس

ثبت  2300داشته باشد، خاطر نشان کرد: قنات قصبه گناباد در سال 

 یبرا یتواند فرصت یم یمجاز یشد و استفاده از فضا یجهان

  .دحوزه باش نیبه علاقه مندان ا یخیشهرستان تار نیشناساندن ا

  

 اتاق مشهد صورت گرفت: یاجتماع یها تیبا مشارکت دفتر مسئول

 شد ییگناباد رونما یمجاز یگردشگر تیسا

 

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

ه بودن نسبت مصارف ب نییپا لیاز دلا یکیگفت:  یخراسان رضو

 یبانک لاتیبودن روند پرداخت تسه رانهیاستان سختگ یمنابع بانک

 یرانه هاکه س یدر حال نیاست و ا گرید یدر استان نسبت به استانها

 .تتر اس نییپا گرید یانسبت به استانه یخراسان رضو یدرآمد

افزود:  رنایروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا یاکبر لباف یعل

ا در تواند آنها ر یدارد که نم اریدر اخت یبانک یمنابع یخراسان رضو

 یم مصرف گرید یاستان مصرف کند لذا آنها در بخشها و در استانها

 .کند یاقتصاد آن مناطق کمک م ییایشود و به پو

سال  انیتا پا 2302انجام گرفته از سال  یبررس یاضافه کرد: ط یو

 یروند نزول یخراسان رضو ینسبت مصارف به منابع بانک 2300

درصد در  ۰1به  02درصد در سال  00که از عدد  یداشته به طور

 .است دهیرس 00سال 

 یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سییر

 یبانکها یهماهنگ یشورا یگفت: طبق ادعا یخراسان رضو

ورا ش نیو عضو ا یبخش خصوص یاز بانکها یتعداد یخراسان رضو

 هیآمار و اطلاعات خود را ارا ،یموکد مسوولان استان دیبا وجود تاک

 یهابانک یهماهنگ یموضوع باعت تناقض آمار شورا نیدهند و ا ینم

در خصوص نسبت مصارف به منابع  یو بانک مرکز یخراسان رضو

 .استان شده است یبانک

 ینگهماه یباعت شده است که شورا یتناقض آمار نیافزود: ا یلباف

ان در سال است ینسبت مصارف به منابع بانک یخراسان رضو یبانکها

درصد اعلام کند که آمار  ۰1آن را  یدرصد اما بانک مرکز 11را  00

تر است چرا که  حیصح یدر خصوص خراسان رضو یبانک مرکز

 .دارد اریآمار همه بانکها را در اخت

با  سهیدر مقا یخراسان رضو یبانکها یریادامه داد: سختگ یو

 قیاز جمله در اخذ وثا لاتیدر پرداخت تسه گرید یاستانها یبانکها

که  موجب شده یبه بخش کشاورز لاتیپرداخت تسه یبرا یبانک

 فیکه از انعطاف و تلط ندیبنش ییمنابع در بخشها نیدر عمل ا

 .برخوردار است یشتریب

 یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سییر

و خانه  یکشاورز ینهایدرصد از زم 02گفت: حدود  یخراسان رضو

درصد  ۰2سند هستند و  یدارا یدر خراسان رضو ییروستا یها

 نیزم یکه فاقد سند برا یانییرو روستا نیسند ندارند از ا ماندهیباق

 کنند افتیدر لاتیتسه انندتو یهستند نم ییخانه روستا ای یکشاورز

و  دیقانون رفع موانع تول 02برخورد برخلاف ماده  نیافزود: ا یلباف

 یاست که حت یدر حال نیاست و ا یبخش کشاورز یقانون بهره ور

 انیمتقاض زین یخراسان رضو یبخش کشاورز یتخصص یبانکها

کنند  یمانند آپارتمان م یشهر - یملک قیوثا نیتام یرا راه ییروستا

 یف ممنصر لاتیتسه افتیاز در انییستاغالبا رو ریمس نیکه در ا

 .شوند

 ناییاز روستا قیوثا رشیدر مورد پذ کردیرو نیاظهار داشت: ا یو

لازم  زانیدر روستاها به م یمنابع بانک قیباعت شده است که تزر

مهم  نیبه کسب و کار نشود که ا لیمنابع تبد نیو ا ردیانجام نگ

 هیحاش ان،ییمردم، مهاجرت روستا یدرآمد یکاهش سرانه ها

 .را به دنبال دارد اهاروست هیدر شهرها و تخل ینینش

 یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سییر

  ...استان در  نیا یغالب بانکها کردیگفت: رو یخراسان رضو

 یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سییر

 تاس رانهیسختگ یدر خراسان رضو یبانک لاتیروند پرداخت تسه

 () کلیک کنید ادامه خبر در وبسایت اتاق

https://www.mccima.com/?id=71412





