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رئیس اتاق های ایران و خراسان رضوی:

بازتعریف جایگاه بخش خصوصی 
در اقتصاد، زمینه ساز 

»توسعه« 
خواهد بود

کاغــذ  گــواه آن هــم نــه فقــط آمارهــای روی  کشــور حــال و روز خوبــی نــدارد.  کســب وکار  فضــای 

گالیه هــای فعــاالن  کــه حضــور و فعالیــت در همیــن محیــط و  و شــاخص های بین المللــی، 

و  جمــع  هــر  در  اقتصــادی،  فعــاالن  کــه  مدت هاســت  اســت.  موجــود  موانــع  از  اقتصــادی 

گریبــان اقتصــاد را بــه چنــگ  محفلــی می گوینــد؛ تحریــم و از آن ســخت تر »خودتحریمی«هــا، 

گرفتــه اســت.

کــه در بخــش تعامــالت بین المللــی  در پیــچ تنــد تحــوالت سیاســی ایــران و فــراز و فــرودی 

کمــر راســت نگــه دارد و خــود را بــا  کوشــیده بــه چنــگ و دنــدان،  وجــود دارد، اقتصــاد هــم 

کنونــی« تطبیــق دهــد. در ایــن بزنــگاه دشــوار،  تعبیــر مصطلــح مســئوالن، »شــرایط حســاس 

کشــاورزی  برجســته ترین تشــکل بخــش خصوصــی، یعنــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــر مطالبه گــری دغدغه هــای فعــاالن اقتصــادی  در ســطح ملــی و اســتانی، هــم و غــم خــود را ب

کــرده اســت و تــالش نمــوده تــا نقــش ایــن بخــش، بــه »زینــت المجالــس« تقلیــل نیابــد  متمرکــز 

ُکنشــی موثــر از ســوی تشــکل های تخصصــی اقتصــادی، بــه نفــع اصــالح زیرســاخت ها رقــم  و 

بخــورد. ایــن مهــم در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق خراســان رضــوی، در اشــکال مختلــف 

کمیتــه هــای مشــترک بــا دســتگاه هــای دولتــی متولــی بــا  تجلــی یافتــه اســت. از شــوراها و 

هــدف عارضه یابــی و چاره جویــی در ســطح اســتانی و ملــی تــا تحقیــق و پژوهــش و یــا آمــوزش 

ایــن تالش هــا  اقتصــادی، همــه در شــمار  و توانمندســازی فعــاالن و اعضــای تشــکل های 

می گنجنــد. 

کشــاورزی ایــران  »غالمحســین شــافعی«، رئیــس اتاق هــای بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کــه در دوره  گفتگویــی اجمالــی از اقدامــات و رویکردهایــی می گویــد  و خراســان رضــوی در 

کنــد و هــم جایــگاه  کســب و کار شــرایط بهتــری را تجربــه  جــاری اتخــاذ شــده تــا هــم محیــط 

بخــش خصوصــی در عرصــه تصمیم ســازی و نقش آفرینــی تقویــت شــود.
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اهتمــام  اســتان،  خصوصــی  بخــش  پارلمــان  ســکان دار 

گرفتــه را در دوره جــاری »ارزشــمند«، امــا در قیــاس  انجــام 

می شــوند،  تشــدید  و  بازتولیــد  روز  هــر  کــه  نیازهایــی  بــا 

کشــور و  کــه تحــول در اقتصــاد  کافــی می دانــد و بــاور دارد  نا

کشــیدن دولــت  اســتان از واســپاری امــور بــه مــردم و دســت 

از تصدی گــری  و رقابــت بــا بخــش خصوصــی آغــاز می شــود. 

کــه همــه این هــا در یــک بســتر مشــترک قابــل تحقــق  البتــه 

بــه  بــود و آن »اعتمــاد« دولــت و بخــش خصوصــی  خواهــد 

اســت.  همدیگــر 

ــوده  ــت نم ــی حرک ــه تعال ــیری رو ب ــتمرًا در مس ــته، مس گذش ــه  ــه دو ده ــب ب ــی در قری ــاق بازرگان ــد: ات ــح می ده ــافعی توضی ش

ــا طــی ایــن دو دوره اخیــر  کمیتــی شــاخص، عمدت اســت. ظرفیــت حضــور پارلمــان بخــش خصوصــی در بعضــی مجامــع حا

کســب و کار، ســرفصل تــازه ای  محقــق شــده اســت. عــالوه بــر ایــن پیگیــری اتــاق بــرای تصویــب قانــون بهبــود مســتمر محیــط 

گفت وگــوی دولــت و بخــش  گیــری »شــورای  کــه یکــی از دســتاوردهای مهــم آن، شــکل  از ایــن حضــور را نشــان داد. قانونــی 

کمیتــی برقــرار و مســائل و  گفتگویــی مســتقیم را بــا قــوای حا خصوصــی« بــود. ایــن شــورا بخــش خصوصــی را قــادر نمــود تــا 

کــه در حــد انتظــار نبــود(، اســتفاده نمایــد. ح نمایــد و از نتایــج آن ) هرچنــد  مشــکالت خــود را در قالــب ایــن نهــاد قانونــی مطــر

کــه از نقش دهــی بــه بخــش خصوصــی در بدنــه اقتصــاد ایجــاد شــده و اضافــه می کنــد:  وی بــه اثــرات مثبتــی می پــردازد 

کنــون شــاهد آن هســتیم،  ــا آنچــه ا البتــه همچنــان فاصلــه آنچــه بایــد در ســایه فعالیــت بخــش خصوصــی اتفــاق بیافتــد، ب

گرچــه نظــر بخــش خصوصــی در  بســیار اســت. میــزان تاثیرگــذاری بخــش خصوصــی نیــز در مجامــع و شــوراها انــدک اســت؛ 

گاهــًا یــک رأی بخــش خصوصــی در مقابــل  ایــن مجامــع منعکــس می گــردد؛ ولــی در بســیاری مــوارد انــگار شــنیده نمی شــود و 

کنــد.  ــد اثرپذیــری قابــل توجهــی ایجــاد  ده هــا رأی نماینــدگان دولــت نمی توان

کــه بازتعریــف جایــگاه بخــش خصوصــی در اقتصــاد و  کیــد می کنــد: بــاور داریــم  وی تا

ارتقــای ظرفیــت نقش آفرینــی آن، زمینــه ســاز »توســعه« خواهــد بــود.

پیگیری های پارلمان 
بخــــــش خصــــوصـــــی
کــــــه  و نـــــیــــازهـــــایی 
 بـازتــــولیــــد می شـوند
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رئیــس اتاق هــای بازرگانــی ایــران و خراســان رضــوی، متذکــر می شــود: وزن دهــی بــه نظــرات 

کــه بایــد مــورد توجــه نهادهــای متولــی تصمیم ســاز  بخــش خصوصــی، ضرورتــی اســت 

بنیان هــا  بــه  توجــه  هــم منهــای  آن  اقتصــادی داد  رشــد  وعــده  نمی تــوان  بگیــرد.  قــرار 

گــرو بخــش خصوصــی  و ظرفیت هــا و حتــی اقضائــات موجــود. اقتصــاد رو بــه توســعه در 

ــع نبینــد. ــا مان گام خــود یــک ســد ی ــل هــر  ــه مقاب ک توانمنــدی اســت 

 

ضرورت برقراری ارتباط بین اتاق و بدنه 
جامعه در چهارچوب ایفای مسئولیت 

اجتماعی
ــد  ــرار می ده ــاره ق ــورد اش ــری را م ــرد دیگ ــو، راهب گفت وگ ــن  ــری از ای ــش دیگ ــافعی در بخ ش

ــه پیگیــری  ــوده و مجدان ــاق بازرگانــی، دغدغــه وی ب کــه در ایــن ســال های حضــورش در ات

کــه در طــول چنــد دوره اتــاق بــه آن توجــه  نمــوده اســت. او می گویــد: یکــی از مــواردی 

ــا ارتبــاط بیــن اتــاق و بدنــه جامعــه بیــش از پیــش برقــرار  گردیــد ت کــه تــالش  شــد ایــن بــود 

شــود. پارلمــان بخــش خصوصــی می بایســت وارد عرصــه ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی 

می شــد و ارتبــاط نزدیک تــری بــا مــردم در بطــن و متــن جامعــه برقــرار می کــرد.

کــه ایــن مفهــوم در ســال های اخیــر و خاصــه در دوره جــاری، بــه  وی توضیــح می دهــد 

صــورت جــدی در اتــاق ایــران و مشــهد مــورد تمرکــز و توجــه بــوده اســت و یــادآور می شــود: 

تــالش مــا تبییــن و ترویــج مفهــوم مســئولیت اجتماعــی بــرای فعــاالن اقتصــادی و مشــارکت 

ایفــای  راســتای  در  خصوصــی  بخــش  پارلمــان  اســت.  بــوده  آن  انجــام  در  اتاق هــا  ایــن 

مســئولیت هــای اجتماعــی، بــه ایجــاد نهادهــای مســتقلی در درون خــود پرداخــت و در 

گام هــای موثــری برداشــت.مصداق ایــن موضــوع را در چهارچــوب فعالیــت  ایــن عرصــه 

ــاهدیم. ــهد ش ــاق مش ــاوری در ات ــه ی جامع

کــه  رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران و خراســان رضــوی ابــراز امیــدواری می کنــد 

اثــرات ایــن تــالش در ســال های آینــده بیشــتر نمایــان شــود. 

نظـــــــــرات  بــه  وزن دهــــــی 

بــــخــــــــــش خصــــــوصــــــی، 

بایــد  کــه  اســت  ضرورتــی 

مــورد توجـــــــه نهــــــادهای 

قــرار  تصمیم ســاز  متولــی 

ــوان وعــده  ــرد. نمی تـــــ بگی

آن  داد  اقتصــادی  رشــد 

هــم منـــــــهای توجـــــــه بــه 

بنـــیــــــــان ها و ظرفـــــیت ها 

و حـــــتــــــــی اقـــضـــــــــــــائات 

رو       اقــتصــــــــاد  مــــــوجـــود. 

گــــــــرو  در  توســـــــــعه  بــه 

ــوصی  ــش خصـــــ بــــــخــــــــــــــ

کــه  اســت  توانمنــدی 

گام خــود یــک  مقابــل هــر 

یــا مانــع نبینــد. ســد 
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چـــــاره جویی برای مشـــــــکالت،
از بطن نظرات فعاالن اقتصادی

کمیســیون های تخصصــی اتــاق بازرگانــی ایــران و  شــافعی بخــش دیگــری از توضیحــات خــود را بــه فعالیــت 

کــه بــازوان مشــورتی پارلمــان بخــش خصوصــی هســتند  خراســان رضــوی اختصــاص می دهــد. ســاختارهایی 

و در بدنــه آن هــا فعــاالن اقتصــادی و صاحبنظــران حوزه هــای تخصصــی و همچنیــن نماینــدگان تشــکل های 

کارآمــد در هــر  اقتصــادی مرتبــط حضــور دارنــد تــا ذیــل ایــن همگرایــی، زمینــه دســتیابی بــه تحلیل هــا و نظــرات 

کــدام از حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، فراهــم شــود. 

وی به انضمام این نکات، عنوان می کند:

کمیســیون های اتــاق وجــود دارد، ظرفیــت  کــه در   آن نــگاه و رویکــرد تخصصــی 

ارزشــمندی بــرای اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان مشــاور ســه قــوه اســت تــا نظــرات 

کــه بیشــترین  کنــد  و پیشــنهاداتی را در مقــام پارلمــان بخــش خصوصــی ارائــه 

قرابــت را بــا مســائل بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی دارد. 

کمیســیون هــای اتــاق  گرچــه  رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران در عیــن حــال اذعــان می کنــد: ا

گذشــته قابــل قیــاس نیســتند؛  بازرگانــی ایــران و خراســان رضــوی از نظــر تنــوع و هــم از نظــر فعالیــت بــا 

گذشــته  بــا وضــع مطلــوب فاصلــه زیــادی دارنــد. در چنــد دوره  امــا ایــن ســاختارهای اتــاق هنــوز 

کمیســیون ها انجــام پذیرفتــه و بــه منظــور تمرکــز بیشــتر،  تالش هــای مختلفــی بــرای اثرگــذاری بیشــتر 

کمیســیون هــا در اتــاق  کمیســیون ها، شــورای نظــارت راهبــردی  کنتــرل عملیــات  برنامه ریــزی بهتــر و 

کــه می تــوان  گردیــد  گــذار  کمیســیون هــا بــه ایــن شــورا وا کنتــرل  مشــهد تشــکیل شــد و برنامــه ریــزی و هدایــت و 

آن را اقدامــی رو بــه جلــو ارزیابــی نمــود.

کاری در موضوعــات  کنــده  وی متذکــر می شــود: همچنیــن در راســتای هماهنگــی بیشــتر و جلوگیــری از پرا

کمیســیون ها بتواننــد  کالن اقتصــادی  گرفــت تــا در موضوعــات  کمیســیون ها شــکل  مهــم، شــورای روســای 

بــه جمع بنــدی مشــترکی برســند و در ارائــه نظــرات مشــورتی خــود بــه اتــاق، بــه جمع بنــدی واحــدی دســت 

کمیســیون ها برگــزار  کــه در موضوعــات مــوازی، جلســات مشــترک  یابنــد. بــر همیــن اســاس توصیــه شــد 

گــردد. معتقدیــم همچنــان  و نتایــج حاصــل بــه هیــات رئیســه اتــاق )بــه منظــور اقدامــات بعــدی( ارائــه 

کــه بایــد بررســی، رصــد و چاره جویــی شــوند.  کمیســیون ها نکاتــی وجــود دارد  در بحــث اثرگــذاری 

کمیســیون ها را در  کارآمــدی بیشــتر ایــن  امیدواریــم بــا پیگیری هــای مســتمر، در آینــده 

بدنــه اتاق هــای بازرگانــی شــاهد باشــیم. 
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کــه ذیــل  کــرد  گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی را یکــی از دســتاوردهایی عنــوان  کــه در ابتــدای ایــن ســخن، ایجــاد شــورای  شــافعی 

گفت وگــوی  پیگیری هــای پارلمــان بخــش خصوصــی محقــق شــده و بــار دیگــر در بــاب دســتاوردهای ایــن شــورا نیــز عنــوان می کنــد: شــورای 

کشــور و  کــه در ارزیابــی هــای وزارت  دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی از جایــگاه بســیار خوبــی برخــوردار اســت؛ بــه طــوری 

کشــور بــوده اســت.  گفت وگــوی ملــی، عمدتــا در شــمار شــوراهای برتــر  دبیرخانــه شــورای 

کــه ایــن دبیرخانــه پیگیــری نمــوده و در صحــن شــورای  کیــد می کنــد: بــه دفعــات موضوعاتــی  وی تا

ح  ح شــده، بعدهــا در ســطح ملــی هــم طــر گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان مطــر

گردیــده و تاثیر گــذار و نتیجه بخــش بــوده اســت.

سنگینی سایه سیاست بر اقتصاد
کشــاورزی خراســان رضــوی، صحبــت  از ظرفیــت حضــور بخش خصوصــی در بازارهــای جهانــی و  بــا رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

البتــه موانــع آن، صحبــت را بــه میــان می کشــیم. او در جــواب می گویــد: در حــوزه اقتصــاد بیــن الملــل، بــا مســائل و مشــکالت فراوانــی روبــه رو 

کاال، مشــکالت عمیــق مبنایــی را پیــش روی خــود می بینیــم.  هســتیم؛ در بخــش صــادرات 

کاالهــای مــا را در ســبد صادراتــی هــم از  وی بیــان می کنــد: شــکاف تکنولوژیکــی مــا در بخــش تولیــد و عــدم اســتفاده از فناوری هــای جدیــد، 

کاالهــای بــا فنــاوری بــاال را شــاهدیم. عــالوه  کمتــر از یــک درصــدی  کــه ســهم  کیفیــت و هــم قیمــت، غیررقابتــی نمــوده اســت؛ بــه طــوری  نظــر 

کــرده اســت.  بــر آن، تحریم هــای ظالمانــه در بخش هــای بانکــی، حمــل و نقــل، بیمــه و ... مــا را بــا دشــواری در بازارهــای جهانــی روبــه رو 

کــه بــه جــای تســهیل در امــر صــادرات،  ــر علــت شــده، اتخــاذ سیاســت های اشــتباهی اســت  ــد ب متاســفانه در چنیــن شــرایطی آنچــه مزی

مســتمر و مــداوم تنگنــا ایجــاد نمــوده اســت.

شــافعی توضیــح می دهــد: اســتان خراســان رضــوی عــالوه بــر تنگناهــای ذکــر شــده، بــا دو پدیــده متفــاوت مواجــه شــده؛ اول، اتفاقــات 

ــل  ــتان به دلی ــور ترکمنس کش ــا  ــات ب ــری، اختالف ــتان و دیگ ــی افغانس ــان یعن ــی خراس ــوالت صادرات ــازار محص ــن ب ــده تری ــی در عم سیاس

گلــوگاه عمــده تجــارت خارجــی اســتان منجــر شــده اســت.  گذشــته بــوده و بــه بــروز محدودیت هــای شــدید در  کــه در دولــت  مســائلی 

کــه در ســال جــاری از ســوی دولــت بــه انجــام رســیده، روابــط سیاســی و در پــی آن، تعامــالت اقتصــادی مــا  خوشــبختانه بــا اقداماتــی 

کــه دیپلماســی قــوی  کل بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت  بــا ترکمنســتان بــه نحــو مطلوبــی رو بــه عادی ســازی رفتــه اســت، امــا در 

کــه پایــداری روابــط سیاســی را رقــم  اقتصــادی، توســعه مناســبات در ایــن بخــش را بــه دنبــال دارد و ارتقــای ایــن تعامــالت اســت 

می زنــد.

در  امــا  اســت؛  اقتصــاد  توســعه یافته، سیاســت در خدمــت  کشــورهای  امــروزه در بســیاری  یــادآور می شــود:   وی 

کشــور مــا متاســفانه اقتصــاد همــواره بــه سیاســت یارانــه داده و ســایه بــزرگ سیاســت، بــر ســر اقتصــاد ســنگینی 

می کــرده اســت.
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خوشــبختانه بــا اقداماتی 

ــال جــاری  ــه در ســــــــ کــــــــ

از ســــــــوی دولــــــــــت بــه 

روابــط  رســیده،  انجــام 

آن،  پــی  در  و  سیاســی 

تعـــــــــامالت اقتـــــــصادی 

بــه  ترکمنســتان  بــا  مــا 

بـــــه  رو  مطلوبــی  نحـــــــو 

رفتـــــــه  عــــــــادی ســـــازی 

بایــد  کل  در  امــا  اســت، 

توجــه  نکتــه  ایــن  بــه 

کــه دیپلماســی  داشــت 

قــوی اقتصــادی، توســعه 

ایــــــــــــن  در  منــــــــــاسبات 

بخــش را بــه دنبــال دارد 

و ارتقــای ایــن تعامــالت 

کــه پایــداری روابط  اســت 

سیاســی را رقــم می زنــد.
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کلیــدی، بایــد مــورد توجه و دقت سیاســت گذارانی   ایــن عارضــه 

می دهنــد. وعــده  اقتصــاد  بــرای  را  بهتــری  آینــده  کــه  باشــد 

رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی خراســان رضــوی می گویــد: 

ایــن اســتان بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی و جاذبــه بــی نظیــر 

گردشــگری زیــارت، از موقعیــت ممتــازی برخــوردار اســت. مســیر 

کــه آســیای مرکــزی و افغانســتان را پیونــد  ترانزیتــی ایــن خطــه 

کــه جایــگاه آن را  می دهــد، امتیــاز دیگــری بــه شــمار می آیــد 

قــوام بخشــیده اســت. در راســتای بهره گیــری از ایــن ظرفیــت، 

بایــد اهتمــام بیشــتری انجــام بگیــرد و حتــی اتــاق هــم در ایــن 

کاســتی هایی داشــته امــا می تــوان بــا یــک برنامه ریــزی  مــورد 

مطلــوب، در ادوار پیــش رو، نقــش بیشــتری در ایــن حــوزه ایفــا 

نمــود. 

بــرای توســعه اقتصــادی نیازمنــد نهادســازی های نویــن 
هســتیم؛ نــه تغییــرات بــی حاصــل

کشــور  کــم بــر اقتصــاد  ســخن بعــد مــا بــا رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران و خراســان رضــوی، پیرامــون شــرایط حا

و عارضــه »پیش بینــی پذیــر نبــودن« اتفاقــات در ایــن عرصــه اســت. او بیــان می کنــد: در جلســات متعــددی مســئوالن 

کالم پاســخ مــا ایــن اســت  کــرد؟ در یــک  کشــور چــه بایــد  کــه بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی  کشــور از مــا می پرســند 

کشــور و بهبــود وضعیــت اقتصــادی عمــوم مــردم نیازمنــد ســرمایه گذاری های اصلــی در  کــه حــل مشــکل اقتصــادی 

ــه روز اســت.  توأمــان بایــد بســتر پایــداری در مولفــه هــای  بخش هــای زیربنایــی و تســهیل دسترســی بــه فناوری هــای ب

اثرگــذار  بــر برنامه ریزی هــای اقتصــادی را فراهــم نمــود.

ــد: طبــق محاســبات انجــام شــده، درآمــد ســرانه  ــه آمارهــا رجــوع می کنــد و می گوی ــرای ترســیم شــرایط موجــود، ب وی ب

کــم شــده اســت.  کاهشــی داشــته و طــی ایــن دهــه تقریبــًا 3۰ درصــد  ایــران از ســال 2۰۱۰ )درطــول دهــه نــود( رونــد 

کــه مســئوالن اعــالم نموده انــد؛ حــدود ۱۰ میلیــون ایرانــی زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد. ایــن  همچنیــن بــه اســتناد ارقامــی 

گــواه تشــدید چالــش معیشــتی بــرای عمــده جامعــه می باشــد. معیشــت جامعــه در پیونــد  ارقــام نگران کننــده هســتند و 

کشــور تحلیــل بــرود، نشــانه های آن در ســفره مــردم نمایــان می شــود.  گــر اقتصــاد  کشــور اســت و ا بــا مســائل اقتصــادی 
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کــه  هــم وجــود دارد  آمارهــای هشــداردهنده دیگــر  بعضــی  اضافــه می کنــد:  شــافعی 

نهادهــای  اذعــان  بــه  نمــود.  چشم پوشــی  آن هــا  از  و  زد  حــرف  اقتصــاد  از  نمی تــوان 

ک ســرمایه در ایــران از حجــم ســرمایه گذاری پیشــی  متولــی، در حــال حاضــر اســتهال

کــه بعضــًا  کشــور  ح هــای عمرانــی نیمه تمــام در  گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه حجــم طر

ــیر  ــازی مس ــرای بازس ــران ب ــاد ای ــه اقتص ک ــرد  ک ــان  ــد اذع ــد، بای ــم دارن ــادی ه ــت زی قدم

کــه در  کــرد  کار ســختی پیــش رو خواهــد داشــت. از طرفــی نمی تــوان انــکار  توســعه خــود، 

ایــن ســال ها، حجــم بی اعتمــادی و نااطمینانــی مرتــب افزایــش یافتــه و بــرای دسترســی 

 بــا محدودیت هــای بیشــتری مواجــه شــده ایم. 
ً
بــه فنــاوری هــای جدیــد، مســتمرا

رونــد  توقــف  بعضــًا  و  شــدن  ُکنــد  در  را  نامطلــوب  وضعیــت  ایــن  از  بخشــی  ریشــه  او 

کــه بــه انضمــام ده هــا معضــل دیگــر،  کشــور می دانــد  ســرمایه گذاری و رشــد تولیــد در 

کشــور را دشــوار و آینــده آن را مبهــم نمــوده اســت.   شــرایط اقتصــاد 

ــادآور می شــود: به رغــم همــه زحمــات  ــاق ایــران ی رئیــس ات

گــزارش  آخریــن  طبــق  مختلــف،  قــوای  در  تصمیم ســازان 

کســب و کار در ایــران، شــاخص ملــی  پایــش ملــی محیــط 

گذشــته نامســاعدتر شــده  کســب و کار نســبت بــه  محیــط 

اســت. نااطمینانی َســم ُمهلکی برای تصمیمات اقتصادی 

سیاســت های  در  ریشــه  هــم  کــه  عارضــه ای  اســت. 

اقتصــادی داخلــی دارد و هــم در تحریم هــای خارجــی.

گذشــته ماهیــت سیاســت های  کــه هنــوز هماننــد  کیــد می کنــد: واقعیــت آن اســت  وی تا

اقتصــادی دولــت بــرای بخــش خصوصــی روشــن نیســت. سیاســت  دولــت و مجلــس 

راهبردنهادهــای  چیســت؟  صنایــع  بــرای  ک  خــورا و  انــرژی  قیمت گــذاری  دربــاره 

ــواع  کاال و خدمــات و ان گــذاری  خ ســود بانکــی، قیمــت  ــر خ ارز، ن ــر ــاره ن تصمیم ســاز درب

نهاده هــای تولیــدی چــه خواهــد بــود؟ منطــق سیاســت های مالیاتــی دولــت و مجلــس 

چــه منظقــی را دنبــال می کنــد؟ 
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کــه رشــد آن در مقطعــی نعمتــی بــرای بخــش مولــد بــوده و  گوشــه چشــمی دارد بــه فــراز و فرودهــای بــازار ســرمایه در ایــران  شــافعی، 

کــه دماســنج اقتصــاد نامیــده می شــود در دو ســال  ناپایداری هایــش بعــدا بــه نقمتــی بــرای آن بــدل شــد. وی بیــان می کنــد: وضعیــت بــورس 

ــدون چشــم انداز روشــنی  کشــور را نشــان می دهــد. ب ــه وضــوح نتیجــه ســردرگمی سیاســت های اقتصــادی و راهبردهــای سیاســی  ــر ب اخی

ــد.  ــد تصمیمــات میــان مــدت و بلنــد مــدت اخــذ نمای ــاره ایــن سیاســت ها، یــک فعــال اقتصــادی نمی توان درب

کــه مــردم نتیجــه سیاســت های اتخاذشــده دولت هــا را در زندگــی خــود مــی بیننــد.  وی بیــان می کنــد: بخــش خصوصــی معتقــد اســت 

ــر اســاس یــک نقشــه  ــا انگیزه هــای بســیار خــوب و تالش هــای فراوانــی انجــام شــده باشــد؛ امــا چــون ب ممکــن اســت بخشــی از اقدامــات، ب

ــه رضایــت عمومــی و توســعه و رفــاه ختــم نمی شــود.  راه مشــخص )کــه پیرامــون آن تفاهــم عمومــی وجــود داشــته باشــد( حرکــت نشــده، ب

کیــد می کنــد: مشــکالت اقتصــادی ایــران محصــول بینش هــای نادرســت دربــاره اقتصــاد و مدیریــت اقتصــادی بــوده نــه  رئیــس اتــاق ایــران تا

فقــدان دانشــمندان اقتصــادی یــا بســته های سیاســتی. بــرای توســعه اقتصــادی نیازمنــد نهادســازی های نویــن هســتیم؛ نــه بی ثباتــی در 

گرفتــار آن بوده ایــم، چــاره  کــه بســیار  ــًا تکــراری  کالن و تغییــرات بــی حاصــل. در واقــع اتخــاذ رویکردهــای دولتــی زده و عمدت مدیریت هــای 

کار نیســت.

 بخش خصوصی آماده نقش آفرینی
 در مسیر توسعـــــه اقتصــــاد ایران است

کشــور بــه معنــای واقعــی بیــش از آنکــه نیازمنــد حمایت هــای مالــی باشــد،  شــافعی همچنیــن خاطــر نشــان می کنــد: توســعه اقتصــادی 

کــه حــرف دانشــگاهیان و فعــاالن اقتصــادی را بشــنوند،  کــه توســعه گرا باشــند؛ قوایــی  نیازمنــد دولــت، مجلــس و قــوه قضاییــه ای اســت 

کشــور قــرار دهنــد و حقــوق مالکیــت را نیــز رعایــت  قــول و قرارشــان معتبــر باشــد و مبنــای امــور در روابــط بیــن المللــی را منافــع ملــی 

نماینــد.

ــه یــک  ــی را ب ــه دولت ــت یــک طرف ــد و مدیری کنن ــر  ــی پذی ــاد را پیش بین ــه اقتص ک ــا آن اســت  ــالت ایــن نهاده ــود: رس ــر می ش وی متذک

گســترش رفــاه عمومــی )کــه راه عبــور از بحــران هــای اجتماعــی  کــه توســعه اقتصــادی و  جــاده دوطرفــه تبدیــل نماینــد و بپذیرنــد 

کشــور  اســت(، بــدون مشــارکت جــدی بخــش خصوصــی امکان پذیــر نمی شــود. ایــن بایــد بــه یــک بــاور واقعــی در سیاســت گذاران 

تبدیــل شــود و راهــی جــز ایــن وجــود نــدارد.

ــوده  کیــد می کنــد:  بخــش خصوصــی و در رأس آن اتاق هــا همــواره آمــاده ب رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران تا

کمیتــی، حضــوری فعــال  کنــار قــوای حا کشــور، در  ــذار در اقتصــاد  ــه عنــوان یــک مولفــه تاثیرگ ــه ب ک و هســتند 

کــه ایــن دســت درازشــده بی پاســخ مانــده  کــرد  داشــته باشــند ولــی در بســیاری مــوارد بایــد اذعــان 

اســت .
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 بهبود وضعیت اقتصادی، در گرو پایش و پاالیش تمامی  بخش ها )محمود سیادت (

آینده روشن اقتصاد، در گرو رضایت مندی بخش خصوصی است)محمود امتی (

لزوم فعالیت های اتاق مشهد در حوزه دانش بنیان و دانش محور )علی محمد  شریعتی مقدم  (

ضرورت تقویت پیوندهای پارلمان بخش خصوصی با بدنه جامعه )محمدرضا توکلی زاده  (

تالش های بی دریغ اتاق به منظور بهبود فضای کسب و کار  )محمدحسین روشنک  (
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کبر علیزاده قناد  ( کام تصمیم سازان در مشارکت جویی و نظرخواهی از بخش خصوصی)علی ا عملکرد نا

هویت اقتصادی استان از جایگاه بخش خصوصی آن معنا گرفته است  )حسین محمودی خراسانی (
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      »محمــود ســیادت«، نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایع، 

کــه بهبــود  کشــاورزی خراســان رضــوی معتقــد اســت  معــادن و 

گــرو پایــش و  کشــور و بــه ویــژه ایــن اســتان، در  وضعیــت اقتصــادی 

پاالیــش تمامــی حوزه هــا و از جملــه بخــش خصوصــی اســت. 

کشــور را  کنونــی     وی، اثرگــذاری بخــش خصوصــی در تغییــر فضــای 

گفــت: بــر  مشــروط بــه پاالیــش ایــن بخــش از درون خــود دانســت و 

همیــن اســاس، افــرادی بایــد در اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان تشــکل  

کــه آمادگــی خدمــت بی منــت و  اقتصــادی مــادر، فعالیــت نماینــد 

کــرده و از طیف گرایــی و جریان ســازی،  خالصانــه را در خــود ایجــاد 

گــر ســاختار اتــاق و دیگــر تشــکل ها توانمنــد نباشــد،  بپرهیزنــد. ا

نمی تــوان انتظــار خروجــی مطلوبــی را از فعالیــت آن هــا داشــت. 

کشــور، از ناامیــدی فعــاالن  ســیادت بــا اشــاره بــه خــروج ســرمایه از 

کمبــود تکنولــوژی بــه روز، مشــکالت نــاوگان ترابــری،  اقتصــادی، 

موانــع ناشــی از تحریم هــا و تصمیمــات جدیــد در سیاســت ارزی و 

کشــور  غیــرارزی، بــه عنــوان برخــی عوامــل اثرگــذار بــر روابــط تجــاری 

کــرد: ایــن عوامــل از قــدرت رقابــت مــا در عرصــه  نــام بــرد و تصریــح 

بین المللــی می کاهــد؛ بنابرایــن در جهــت بهبــود تعامــالت تجــاری 

و بازرگانــی بایــد بــه تدبیــری اساســی و نیــز، منابــع و مدیریــت الزم 

ــژه  ــه وی ــی و ب ــش خصوص ــه، بخ ــن زمین ــم. در ای کنی ــدا  ــت پی دس

اتــاق بازرگانــی، می توانــد رهنمون هــای الزم را بــه تصمیم گیــران 

ارائــه دهــد.

محمود سیادت
کشاورزی خراسان رضوی  نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و 

بهبود وضعیـــت 
اقتصادی، در گرو 
پایــش و پاالیش 
تمـامی بخش ها
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را  کشـــــــور  در  اقتصــــــادی  جــــــــراحی  وی 

کــه تیــغ  کــرد  ضــروری خوانــد و خاطرنشــان 

ایــن جراحــی بایــد در دســت افــراد حــاذق 

باشــد. در همیــن راســتا، بخــش خصوصــی 

نیــز می بایســت بــه ســمت آسیب شناســی، 

ــردارد.  گام ب ــه راهــکار و رفــع موانــع  ارائ

   ارزیابی ارتباط اتاق با سه قوه

ســیادت، بــه ارزیابــی ارتبــاط پارلمــان بخــش خصوصــی بــا ســه قــوه 

گفــت: ارتبــاط مطلوب  در دوره نهــم هیــات نماینــدگان پرداخــت و 

بــا ســه قــوه نیازمنــد بــه رســمیت شــناختن جایــگاه اتــاق از ســوی 

کــه در ایــن مــدت در  مســئوالن و نماینــدگان اســت؛ موضوعــی 

کیــد هیــات  بخش هایــی دچــار ضعــف بــوده و اتــاق نیــز بــا وجــود تا

رئیســه بــر تعامــل بیشــتر، نتوانســته در بعضــی موضوعــات، بــه 

اهــداف الزم دســت یابــد. 

وی خاطرنشــان  کــرد: در حــوزه ارتبــاط بــا دولــت و قــوه مجریــه امــا 

ــر ایــن  ــو رقــم خــورد و ســعی ب گفت وگ ایــن مهــم از طریــق شــورای 

کــه بــا تعامــل بــا بخــش دولتــی، موانــع و مشــکالت موجــود  بــود 

کاری فعــاالن اقتصــادی و بخــش خصوصــی، شناســایی  در حــوزه 

کارشناســی های الزم، راهکارهــای مناســب ارائــه  شــود و بــا انجــام 

گــردد. 

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران، تعامــل اتــاق بــا قــوه قضاییــه 

کــرد: در مجمــوع  را در ایــن دوره نســبتًا مطلــوب دانســت و تصریــح 

کــه قــدرت  در میــان ســه قــوه، ارتبــاط اتــاق بــا قــوه مجریــه و دولــت 

اجرایــی در آن متمرکــز اســت، از قــدرت و عمــق بیشــتری برخــوردار 

بــوده؛ زیــرا ایــن نیــاز از ســوی دو طــرف بیشــتر احســاس می شــد.

   نوسانات در تعامل اتاق با استانداران

عملکــرد  دربــاره  رضــوی  خراســان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  نایــب 

اتــاق در حــوزه ارتبــاط بــا اســتانداری و برنامه هــای اســتانداران 

گفــت: در همــکاری بــا اســتانداران، نوســاناتی را در میــزان  مختلــف 

ح مثلــث توســعه  همکاری هــا شــاهد بودیــم؛ در هنــگام اجــرای طــر

اقتصــادی، تعامالتــی بیــن اتــاق و اســتانداری و دیگــر بخش هــا 

ــا میانــه روی و رویکــردی همــراه،  کــرد ب تعریــف شــد و اتــاق تــالش 

ح داشــته باشــد. البتــه از  همکاری هــای الزم را در پیشــبرد ایــن طــر

کــه طرحــی  ح مثلــث توســعه اقتصــادی بــه ایــن دلیــل  ابتــدا بــا طــر

نگــران  آن  آینــده  از  و  مخالــف  بــود،  اســتانی  صرفــا  و  فراقانونــی 

ــزه و  ــا انگی ــه ب ک ــاختاری  ــاد و س ــم افت ــاق ه ــن اتف ــه همی ک ــم  بودی

انــرژی زیــاد در بخــش خصوصــی و دولتــی پیگیــری می شــد، بــه 

هــدر رفــت. 

ســیادت افــزود: در اواخــر ســال ۱4۰۰ نیــز موضــوع ایجــاد قــرارگاه 

خراســان  در  اقتصــادی  فعالیت هــای  از  پشــتیبانی  و  حمایــت 

ح شــد. یکــی از مزیت هــای ایــن قرارگاه هــا، فرصــت  رضــوی مطــر

آسیب شناســی مشــکالت و نقش آفرینــی اتــاق و تشــکل ها بــرای 

کارشناســی صحیــح  ــا  ــم ب ــه امیدواری ک حــل ایــن مشــکالت اســت 

ح در عمــل هــم بــه نتایــج الزم  و پیگیــری مطلــوب امــور، ایــن طــر

ــد. برس

کشــور بعضــًا بــا وعده هایــی  کــرد: عرصــه اقتصــاد  وی خاطــر نشــان 

تبعــات  کــه عمــال شــاهد تحقــق آن هــا نیســتیم.  مواجــه اســت 

تصمیمــات خلق الســاعه و وعده هــای عملیاتــی نشــده، هدررفــت 

فرصــت و ســرمایه اســت. در ایــن میــان، وظیفــه اتــاق بازرگانــی بــه 

عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی ایجــاب می کنــد تــا بــه بررســی 

کــه در ســال های اخیــر اخــذ شــده،  هزینــه- فایــده تصمیماتــی 

بپردازیــم.

کشــورمان شــاهد وضعیــت  ســیادت یــادآور شــد: امــروز در اقتصــاد 

نابه ســامانی هســتیم و در واقــع، هیــچ چیــز روی مــدار اصلــی خــود 

اقتصــادی  مشــکالت  ریشــه ای  دالیــل  اســت  الزم  امــا  نیســت. 

گــردد. کاوی  کرســی های آزاد اندیشــی بررســی و وا جامعــه در 
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گفت وگو در حل مسائل   نقش دبیرخانه شورای 
فعاالن اقتصادی

شــورای  عملکــرد  خصــوص  در  مشــهد  اتــاق  رئیــس  نایــب 

ــه  ــت و بخــش خصوصــی اســتان و نقــش دبیرخان ــوی دول گفت وگ

گفــت:  نیــز  اخیــر  ســال های  در  شــورا  ایــن 

گفت وگــو  شــورای  دبیرخانــه  عملکــرد 

کارشــــــناسی موضوعــات،  بـــــــــه دلیــــــــــــل 

کــه  کالبدشــکافی مســائل ارجاعــی و وقتــی 

در ایــن راســتا صــرف می شــود، ارزشــمند 

مــی باشــد؛ امــا بحــث اصلــی ایــن اســت 

گفت وگــو در ســطح  کــه مصوبــات شــورای 

شــورای  در  و  باشــد  الزم االجــرا  اســتان 

گفت وگــوی مرکــز بــا حضــور وزیــر اقتصــاد 

تــا  گــردد  الزم االجــرا  نیــز  نماینــدگان  و 

الزم  نتیجــه  بــه  دبیرخانــه  پیگیری هــای 

برســد. 

گفت وگــو و  کــرد: متاســفانه بعضــی از نتایــج شــورای  وی اضافــه 

کــه  تالشــی  و  نمی رســد  اجــرا  مرحلــه  بــه  آن  جمع بندی هــای 

کارشناســی شــده،  گفت وگــو و بررســی های  ماه هــا صــرف رایزنــی و 

ــزون  ــورا اف ــن ش ــارات ای ــطح اختی ــر س گ ــع ا ــد. در واق کام می مان ــا ن

کارآمــدی آن نیــز دوچنــدان خواهــد بــود.   شــود، 

   ضرورت توانمندسازی تشکل ها در تمامی 
بخش ها

ســیادت از وظایــف اتــاق در قبــال تشــکل های زیرمجموعــه اش و 

گفــت و اظهــار داشــت: بــه  ســاماندهی و افزایــش بهــره وری آن هــا 

کــه بایــد انقالبــی در نحــوه شــکل گیری تشــکل ها،  نظــر می رســد 

عملکــرد آنــان و بــه ویــژه ادغــام تشــکل های مــوازی، ایجــاد شــود. 

وی معتقــد اســت اتــاق وظیفــه دارد تشــکل ها را در تمــام بخش هــا 

کار اجرایــی و میدانــی و اتــاق  توانمنــد ســازد. در واقــع، تشــکل ها 

ــد،  ــه بای ک کار ســتادی را انجــام دهنــد؛ امــا ایــن موضــوع آنچنــان 

تحقــق نیافتــه اســت و ایــن مهــم در آینــده می بایســت بــه جــّد در 

گیــرد. کار اتــاق قــرار  دســتور 

ــرد:  ک کیــد  ــاق خراســان رضــوی تا ایــن عضــو هیــات نماینــدگان ات

ــه  ــی ارائ ــت آموزش های ــکل ها می بایس ــکل گیری تش ــدای ش در ابت

گــردد تــا تشــکل ایجــاد شــده حــوزه خــود را بــه درســتی بشناســد، 

کارشناســی و پژوهشــی انجــام  کار  کافــی داشــته باشــد و  تخصــص 

بــه عنــوان مــادر تشــکل ها می بایســت در  بازرگانــی  اتــاق   دهــد. 

ــد.  ــی نمای ــیر نقش آفرین ــن مس ــت ای هدای

   اهمیت بهره گیری از توان نخبگان جوان در اتاق 

کــه اتاق  نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی معتقد اســت 

کــه مســتعد  کارشناســی  بایســتی در زمینــه پــرورش نیــروی جــوان 

و عالقــه منــد بــه ایــن حــوزه اســت، تالشــی مضاعــف داشــته باشــد. 

کــه بــا ایــده و فکــر خــود بــه اتــاق هویــت ببخشــند و اقتصــاد  افــرادی 

کنــون زمــان آن  ــه ســوی منافــع جامعــه ســوق دهنــد. ا کشــور را ب

رســیده تــا نخبــگان و اســتعدادهای برتــر دانشــگاهی، داشــته های 

و  دولــت  راه  نقشــه  تــا  دهنــد  ارائــه  اندیشــکده ها  در  را  خــود 

ســاختارهای تصمیم ســاز باشــد.

کــه در  کــه در ادوار آینــده بــا اصالحاتــی  کــرد  وی اظهــار امیــدواری 
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ــا تغییــر نــوع نــگاه، شــاهد زایــش  قانــون اتــاق صــورت می گیــرد و ب

فکــر و ایــده در تشــکل های تخصصــی بــوده و بــا ادغــام و اصــالح 

در  بتوانــد  اتــاق  آن هــا،  توانمندســازی  و  مــوازی  تشــکل های 

ــکل ها  ــد و تش کن ــش  ــای نق ــارت ایف ــت گذاری و نظ ــگاه سیاس جای

بــه  را  توصیه هــا  و  پیش بینی هــا  بهتریــن  خــود  جایــگاه  در  نیــز 

دولتمــردان و ذینفعــان ارائــه دهنــد.

کمیسیون ها    ارزیابی عملکرد اتاق در حوزه 

رضــوی  خراســان  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 

دســتاوردهای  ارزیابــی  بــه  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در 

گفــت: در  ــرد و  ک ــاق اشــاره  کمیســیون های تخصصی-مشــورتی ات

گذشــته شــاهد تفاوتــی  کمیســیون  ها نســبت بــه دوره هــای  حــوزه 

نتیجــه  بــه  آنهــا  مصوبــات  از  برخــی  گرچــه  ا و  هســتیم  اساســی 

توانســتند  کمیســیون ها  مجمــوع،  در  امــا  اســت؛  نرســیده  الزم 

کارشناســی بــه  بــا حرکتــی رو بــه رشــد در حوزه هــای تخصصــی و 

کننــد و اتــاق نیــز بــا به کارگیــری مشــاوران و  شــکلی مطلــوب عمــل 

کــرده اســت. آنهــا حمایــت  از  کارشناســان 

ســیادت در خصــوص اقدامــات اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی در 

حــوزه آموزشــی و پژوهشــی نیــز عنــوان  کــرد:

کنــون  ــا آموزش هــای غیرحضــوری توســعه یافتــه و ا کرون در دوران 

اتاق)بــرای فعــاالن  بــه عنــوان ســرفصل دائمــی در آموزش هــای 

گنجانــده شــده اســت و ضــرورت دارد تــا بــا نیازســنجی  اقتصــادی( 

در بخش هــای مختلــف، بــرای ارائــه خدمــات مــورد نیــاز ذینفعــان 

بــه نظــر  از اهــرم آمــوزش اســتفاده شــود.  آنــان  و ارتقــای ســطح 

ــت  ــا تقوی ــیم و ب ــش باش ــن بخ ــی در ای ــده خوب ــاهد آین ــد ش می رس

ایــن حــوزه، پیشــرفت های مهمــی صــورت بگیــرد.

وی معتقــد اســت اتــاق مشــهد می توانــد در ســال های پیــش رو 

انســانی مناســب در مشــهد و  نیــروی  پتانســیل  از  بهره گیــری  بــا 

کارشناســان بیرونــی و نیــز فرصــت اســتفاده  ارتبــاط بــا دانشــگاه  ها و 

از رســاله های دانشــگاهی، اتفاقــات خوبــی را در حــوزه پژوهــش نیــز 

رقــم بزنــد.

 



24هیات نمایندگان 

اتــاق  نایــب  رئیــس  خراســانی«،  محمــودی  »حســین    

کشــاورزی خراســان رضــوی می گویــد  بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

اخیــر،  ســال های  طــول  در  اســتان  خصوصــی  بخــش  پارلمــان 

کرونــا، فشــار متاثــر از  باوجــود تمامــی محدودیت هــای ناشــی از 

کــه سال هاســت بــه  گیــری  تحریم هــا و البتــه قوانیــن دســت و پا

بــه  تــا  بــدل شــده اند؛ تــالش نمــوده  کســب و کار  عارضــه فضــای 

وظایــف خــود در ســطح مطلوبــی، جامــه عمــل بپوشــاند.

کــرد:  ــراز  محمــودی در تشــریح عملکــرد دوره نهــم اتــاق مشــهد اب

کرونــا،  گذشــته، محدودیت هــای ناشــی از  در طــول چهــار ســال 

گیــر و بخشــنامه های خلق الســاعه  تحریم هــا، قوانیــن دســت و پا

ــژه  کشــور و به وی ــر عملکــرد بخــش خصوصــی  ــر بســزایی ب و... تأثی

در  مــا،  اســتان  در  اســت.  گذاشــته  جــای  بــر  رضــوی  خراســان 

تحــوالت  موضــوع  اخیــر  ســال  یــک  در  مشــکالت،  دیگــر  کنــار 

سیاســی افغانســتان نیــز مزیــد بــر علــت شــد و آثــار چشــمگیری بــر 

بخش هــای مختلــف و خاصــه حــوزه صــادرات، ترانزیــت و... باقــی 

گذاشــت.

مــادر  به عنــوان  رضــوی  خراســان  بازرگانــی  اتــاق  افــزود:  وی 

محدودیت هــای  همــه  بــا  مــدت،  ایــن  در  اســتان  تشــکل های 

گاه و بیــگاه نســبت بــه بخــش  کم لطفی هــای  موجــود و بــه رغــم 

خصوصــی از ســوی تصمیم گیــران در رونــد وضــع قوانیــن و مقــررات 

و...، ســعی نمــوده تــا به تمامــی وظایــف محولــه خــود جامــه عمــل 

برخــی  در  کاســتی هایی  منکــر  نمی تــوان  کــه  گرچــه  ا بپوشــاند. 

اتــاق مشــهد در  گفــت  امــا درمجمــوع می تــوان  بخش هــا شــد؛ 

دوره فعالیــت هیــات نماینــدگان نهــم، در برخــی حوزه هــا عملکــرد 

قابــل قبولــی از خــود نشــان داده اســت.

تقویــت مشــارکت جویی و اســتفاده از ظرفیــت فعــاالن اقتصــادی 

در بدنــه تشــکل ها یــا در پیگیــری مشــکالت بــه مــدد دبیرخانــه 

گفت وگــو و همچنیــن تــالش بــرای تمرکــز بیشــتر بــر حــوزه  شــورای 

اقدامــات  جملــه  از  مشــهد،  اتــاق  پوشــش  تحــت  تشــکل های 

مثبــت ایــن دوره بــوده اســت.

هــویت اقتصـــادی 
استان، از جایـگاه 
بخـــــش خصوصی 
گرفته  آن مــعنــــــــــا 

حسین محمودی خراسانیاست
کشاورزی خراسان رضوی  نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و 
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کیــد  عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران تا

کــرد: تــالش هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد 

در دوره جــاری، برقــراری ارتبــاط موثرتــر بــا 

تشــــــــکل های اقتصــــــــادی استــــــــان، ایجاد 

رونـــــــــد  در  هم صــــدایی  و  همگــــــــــرایی 

کمیسیون های  مطالبه گری، توانمندســازی 

تخصصــی اتــاق مشــهد بــه عنــوان بــازوان 

مشــورتی ایــن ســاختار، تقویــت تعامــالت 

دوســویه بــا نهادهــای دولتــی، قانون  گــذار و 

کمیتــی و... بــوده اســت. حا

گاه   طبیعتــا همــه ایــن پیگیری هــا معطــوف بــه نتیجــه نبــوده و 

بــه رغــم تالش هــای انجــام شــده، بــه موانــع برخورده ایــم. بــا ایــن 

گام هــای رو بــه جلویــی نیــز برداشــته شــده  کــه  وجــود، بــاور داریــم 

کــه انتفــاع آن، ســهم همــه بخــش خصوصــی بــوده اســت. 

  هـــمــــراهی با  دولــــــت در حــــمــــایت از فعـــــــــاالن            
بخــــــــش خصوصـــــی

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی بــا بیــان اینکــه یکــی از 

مهم تریــن اقدامــات اتــاق در طــول ایــن مــدت، همراهــی بــا بخــش 

دولتــی در حمایــت از فعــاالن بخــش خصوصــی و نیــز انتقــال و 

انعــکاس مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بــه مســئوالن بــوده اســت، 

کــرد: اتــاق مشــهد در ســال ۱398 تــا اواســط ســال ۱399  اذعــان 

هم زمــان بــا حضــور علیرضــا رزم حســینی در اســتانداری خراســان 

ح مثلــث توســعه اقتصــادی و  رضــوی، همراهــی خــود را در طــر

کــه پیش تــر در یکــی از روســتاهای  فرهنگــی نشــان داد. طرحــی 

کرمــان پیــاده شــده بــود و نظــر بــه توفیــق در آن منطقــه،  اســتان 

در ســطح اســتانی در خراســان رضــوی از ســوی اســتاندار وقــت 

پارلمــان  به عنــوان  نیــز  مشــهد  بازرگانــی  اتــاق  گردیــد.  اجرایــی 

دولتــی  بخــش  بــا  همراهــی  نیــت  بــا  اســتان  خصوصــی  بخــش 

و  هم پــا  ماجــرا  ایــن  در  اقتصــادی،  فعالیت هــای  از  حمایــت  در 

ح  همــراه شــد و ســعی در تحقــق اهــداف پیش بینی شــده ایــن طــر

داشــت.

ح هــای اقتصــادی و توســعه ای  کــرد: دریــغ آنکــه طر وی اضافــه 

کوتــاه تصــدی مســئولیت افــراد  کیفیتــی، عمدتــا بــه بــازه  بــا هــر 

پیگیــری  گذشــته  جدیــت  بــا  بعــد  ادوار  در  و  شــده  خالصــه 

 . ند نمی شــو

ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ادامــه داد: بــه دلیــل 

ح مثلــث توســعه اقتصــادی و فرهنگــی در ســطح ملــی  اینکــه طــر

اجــرا نشــد و در آن مقطــع مختــص اســتان خراســان رضــوی بــود، 

پــس از تغییــر اســتاندار، تــا حــد زیــادی بــه فراموشــی ســپرده شــد و 

کــه در نیمــه دوم ســال ۱399 و اوایــل ســال ۱4۰۰  آقــای معتمدیــان 

ســکان اســتانداری را در دســت داشــت، تمرکــز را بــر دیگــر حوزه هــا 

گذاشــت.

از  حمایــت  قــرارگاه  ح  طــر بــه  چشــمی  گوشــه  محمــودی، 

اســتانداری  کنونــی  دوره  در  اســتان  اقتصــادی  فعالیت هــای 

داشــت و عنــوان نمــود: بــا ســپرده شــدن ســکان مدیریــت امــور 

قــرارگاه حمایــت و  ایجــاد  آقــای نظــری، موضــوع  بــه  در اســتان 

پشــتیبانی از فعالیت هــای اقتصــادی در ایــن خطــه، در دســتور 

گرفــت. اتــاق بازرگانــی مشــهد نیــز بــه مثابــه ادوار قبــل  کار قــرار 

ح هــای دولــت در خراســان  کــرد تــا همراهــی الزم را بــا طر تــالش 

رضــوی جهــت توســعه ایــن اســتان، بــه عمــل آورد. امیدواریــم ایــن 

اقدامــات، اثــرات بیشــتر و ثمــرات بلندمدت تــری بــه نفــع اقتصــاد 

ــی، صنایــع،  ــاق بازرگان ــرد: ات ک کیــد  اســتان، داشــته باشــد. وی تا
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کشــاورزی در قامــت مشــاور امیــن قــوای ســه گانه نقــش  معــادن و 

کجــا صــدای ایــن نهــاد تشــکلی شــنیده شــده،  ایفــا می کنــد و هــر 

گشایشــی در عرصــه اقتصــاد حاصــل آمــده اســت.

  انتظار از دولت برای مشورت با بخش 
خصوصی

کرد:پارلمــان  خاطرنشــان  رضــوی  خراســان  اتــاق  نایب رئیــس 

بخــش خصوصــی اســتان، همراهــی الزم را بــا دولــت و برنامه هــای 

ســمت  در  مــی رود  انتظــار  و  دارد  اســتان  بــرای  آن  اقتصــادی 

ــی  ــش خصوص ــان بخ ــی، پارلم ــی متول ــای دولت ــز نهاده ــل نی مقاب

بــرای مشــورت گیری بداننــد و در رونــد اخــذ  را ظرفیــت مهمــی 

تصمیمــات بــرای اســتان، از دیدگاه هــای تخصصــی ایــن مرجــع 

مهــم بهــره بگیرنــد.

کــه در اتخــاذ  کــرد: توقــع مــا از دولــت ایــن اســت  کیــد   محمــودی تأ

ــا  ــود، ب ــر خواهــد ب ــه بخــش خصوصــی از آن هــا متأث ک ــی  تصمیمات

فعــاالن مرتبــط، در تعامــل باشــد و نظــرات آن هــا را در تصمیمــات 

کــرد: رونــد مذکــور، ثبــات و امنیــت  کنــد. وی عنــوان  خــود، دخیــل 

گــذاری را منجــر خواهــد شــد. ســرمایه 

گـــریـــــــزی به مشـــــــکالت حـــــــــــوزه تــجـــــــــــــارت     
خــراسان رضوی در سال های اخیر

فعــاالن  کنونــی  دغدغه هــای  مهم تریــن  دربــاره  محمــودی 

شــد: متذکــر  اســتان  اقتصــادی 

اقتصــادی  فضــای  اصلــی  بازیگــر  به عنــوان  خصوصــی  بخــش   

و  و  درشــت  ریــز   بــا مشــکالت  خراســان رضــوی در حــال حاضــر 

متعــددی چــه در عرصــه قانون گــذاری و بوروکراســی های اداری 

کشــورهای همســایه مواجــه اســت؛  و چــه در زمینــه تجــارت بــا 

کــه در ســال های اخیــر در مقاطعــی شــدت یــا ضعــف  مشــکالتی 

داشــته؛ امــا اغلــب آن هــا بــه قــوت خــود باقــی هســتند. 

خراســان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  نایــب  

کــرد: در حــوزه تجــارت بــا  رضــوی اذعــان 

کشــورهای همســایه، در ســال های اخیــر 

نخســت،  شــدیم؛  مواجــه  مشــکل  دو  بــا 

مرزهــای  شــدن  بســته  و  کرونــا  شــیوع 

دیگــر  کامیون هــای  روی  بــه  ترکمنســتان 

کــه بخــش زیــادی  کشــورها )به ویــژه ایــران( 

ترانزیــت  حــوزه  فعــاالن  و  تجــار  ارتبــاط  از 

خراســان رضــوی بــا آســیای میانــه را تحــت 

قــرار داد. تأثیــر 

کشــورهای  کاال هــای ایرانــی بــه   در واقــع، ترکمنســتان دروازه ورود 

حــوزه CIS اســت. هرچنــد ایــن مســئله در ســال جــاری بــا فروکــش 

حــد  تــا  ســیزدهم  دولــت  پیگیری هــای  از  پــس  و  کرونــا  کــردن 

زیــادی مرتفــع شــد؛ امــا در دو ســال اخیــر، ضــرر جبران ناپذیــری را 

ــه حــوزه ترانزیــت و تجــارت اســتان وارد آورد. ب

وی یــادآور شــد: اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی در ایــن مــدت بــا 

بررســی موشــکافانه موضوعــات مرتبــط بــا عرصــه تجــارت خارجــی 

کمیســیون های  در  میانــه  آســیای  و  ترکمنســتان  بــه  ترانزیــت  و 

بــه  کارآمــد  راهکارهــای  و  نظــرات  ارائــه  همچنیــن  و  مربوطــه 

مســئوالن در ایــن زمینــه، ســعی نمــوده تــا نقــش مشــورتی خــود را 

ــد.  کن ــا  ــتگی ایف ــه شایس ب

و   شــرقی  همســایه  بــا  تجــاری  ارتبــاط  اهمیــت    
مــراودات در  افغانســتان  تحــوالت  نقــش 

تحــوالت  و  شــرقی  همســایه  بــا  تجــاری  ارتبــاط  بــه  محمــودی 

افغانســتان به عنــوان دومیــن مســئله حــوزه تجــارت اســتان اشــاره 
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اســتان، جمــع آوری شــد. در ادامــه بــا همــکاری و تاییــد دانشــگاه 

علــوم پزشــکی مشــهد و حمایــت اســتانداری خراســان رضــوی و 

حمایــت مالــی اتــاق بازرگانــی ایــران، برخــی از اقــالم و تجهیــزات 

کــه در رونــد درمــان ایــن بیمــاری نقــش  پزشــکی مهــم و حیاتــی 

کــز درمانــی مشــهد و  مهمــی دارنــد، تهیــه شــد و در اختیــار مرا

گرفــت.  اســتان قــرار 

کــرد: بخــش  محمــــــودی خاطـــــر نشــــــــان 

و  کشــور  اقتصـــــــاد  هویــت  خصــــــوصی، 

ایــن حیــث،  از  اســتان مــا را قــوام داده و 

کافــی را  بایــد در آینــده آن نیــز ســهم و اثــر 

در تصمیم گیری هــا داشــته باشــد. اساســا 

جایــگاه  از  مــا  اســتان  اقتصــادی  هویــت 

گرفتــه اســت.  بخــش خصوصــی آن، معنــــــا 

امیدواریــم در ادامــه راه و مســیر فعالیــت 

بازرگانــی، شــاهد همگرایــی بیشــتر  اتــاق 

فعــاالن اقتصــادی باشــیم و صــدای آن هــا 

گــوش متولیــان امــر برســد.  نیــز رســاتر بــه 

وی یــادآور شــد: بخــش خصوصــی و تشــکل های اقتصــادی مــا، 

در شــرایط موجــود بایــد هم گرایــی و هم صدایــی الزم را داشــته 

موثــری  و  مثبــت  نتایــج  بــه  آن هــا  مطالبه گری هــای  تــا  باشــند 

منتــج شــود. همــه مــا بایــد فعالیــت تشــکلی را در معنــای توجــه 

بــه منافــع آحــاد جامعــه و تمامــی بخش هــای اقتصــادی، تلقــی 

کنیــم.

از تحــوالت  یــک ســال اخیــر، متأثــر  افغانســتان در  کــرد:  ابــراز  و 

کــه  سیاســی بــه وجــود آمــده، دســتخوش اتفاقــات بســیاری شــد 

به تبــع آن، بــر حــوزه تولیــد و صــادرات خراســان رضــوی )به عنــوان 

کشــور(  کلیدی تریــن اســتان در حــوزه مــراودات تجــاری بــا ایــن 

کاهــش  کــه در ایــن مــدت، شــاهد  گذاشــت؛ به گونــه ای  بســیار اثــر 

ــم. ــتان بودی ــه افغانس ــادرات ب ــدی ص ج

کــرده تــا بــا ارائــه راهکارهــای   اتــاق مشــهد در ایــن حــوزه نیــز تــالش 

گرهــی را در ایــن حــوزه  بهبــود وضعیــت تجــاری بــا افغانســتان، 

کــه حــل ایــن مســائل، بایــد در ســطح ملــی و از  بگشــاید. البتــه 

مســیر تعامــالت دیپلماتیــک، دنبــال شــود. 

 عملکرد اتاق در حوزه مسئولیت های اجتماعی

عضــو هیات رئیســه اتــاق مشــهد در بخــش دیگــری از ســخنانش 

حــوزه  در  اســتان  خصوصــی  بخــش  پارلمــان  عملکــرد  بــه 

ــان  ــاره و اذع ــا اش کرون ــژه در دوره  ــی به وی ــئولیت های اجتماع مس

کــرد: در اســفندماه ســال ۱398 و بــا آغــاز اوج گیــری شــیوع بیمــاری 

کرونــا، ســتادی بــا هــدف پیشــگیری و مقابلــه بــا آثــار زیان بــار ایــن 

گرفــت و ذیــل آن نیــز  اتــاق بازرگانــی مشــهد شــکل  بیمــاری در 

بــه منظــور جمــع آوری و هدفمندســازی  کمیتــه تخصصــی،  دو 

کرونــا  کمک هــای فعــاالن اقتصــادی بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا 

وارد  خســارت های  بــرآورد  و  چالش هــا  شناســایی  همچنیــن  و 

آمــده بــه بنگاه هــای اقتصــادی )در مواجهــه بــا ایــن بیمــاری(، 

ایجــاد شــدند.

گام نخســت، از فعــاالن اقتصــادی اســتان دعــوت  وی افــزود: در 

ح هــای پیشــگیری  کمک هــای خــود را بــرای اجــرای طر کردیــم تــا 

و مقابلــه بــا ایــن بیمــاری، بــه حســاب جامعــه یــاوری خراســان         

) موسســه خیریــه  وابســته بــه اتــاق بازرگانــی مشــهد(، واریــز نماینــد 

کــه خوشــبختانه شــاهد همگرایــی خوبــی در ایــن زمینــه بودیــم، 

کمک هــای ارزشــمندی از ســوی  کوتــاه،  کــه در مدتــی  بــه طــوری 

کارآفرینــان، صنعتگــران و فعــاالن بخش هــای مختلــف اقتصــادی 
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معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیســه  هیــات  عضــو     

عنــوان  بــه  اتــاق  می کنــد  کیــد  تا خراســان رضوی  کشــاورزی  و 

ــه جامعــه باشــد  ــا بدن ــد ب ــد در پیون پارلمــان بخــش خصوصــی بای

ــه ایــن نهــاد بخــش خصوصــی در اختیــار دارد،  ک و ظرفیت هایــی 

بــرای جامعــه تشــریح و تبییــن شــود. 

اتــاق  عملکــرد  چگونگــی  بیــان  در  توکلــی زاده«،  »محمدرضــا 

مشــهد طــی دوره نهــم هیــات نماینــدگان، اظهــار داشــت: اتــاق 

کــه دارای قوانیــن  کشــور  بازرگانــی بــه عنــوان تشــکلی رســمی در 

معیــن و مدونــی می باشــد، بایــد در جامعــه و میــان مــردم خــود 

ارتباطــی  بدنــه جامعــه  بــا  و  کنــد  ح  بــه شــکلی صحیــح مطــر را 

مناســب و مطلــوب داشــته باشــد. 

از  ناشــی  کاســتی های  بــا همــه  اتــاق خراســان رضــوی  عملکــرد 

کشــور و جامعــه همچــون تشــدید تحریم هــا،  کــم در  شــرایط حا

تغییــر در بدنــه دولت هــا، مشــکالت و موانــع اقتصــادی و... در 

ایــن چهــار ســال در مجمــوع مطلــوب ارزیابــی می شــود؛ چــون 

ایــن نهــاد برجســته بخــش  مســیر مطالبه گــری متوقــف نشــد و 

کــرد نیازهــای فعــاالن ایــن حــوزه را به شایســتگی  خصوصــی تــالش 

کنــد.  منتقــل 

عضــو هیــات رئیســه اتــاق مشــهد یــادآور 

همچــون  بخـــــش هایی  در  اتــــــــــــاق  شــد: 

کارت بازرگانـــــــی و...  آمـــــــوزش، صـــــــدور 

وجــود  بــه  کــه  ســختی  شــرایط  علی رغــم 

آمــده بــود، عملکــرد و نقش آفرینــی خوبــی 

داشــته اســت.

گفت وگــو را  توکلــی  زاده، دســتاوردهای حاصــل آمــده در شــورای  

تجلــی تــالش و پیگیــری مســتمر اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی و 

گفتمان  کــرد: ایــن شــورا، بســتری بــرای  ارکان آن دانســت و عنــوان 

مســتقیم و مطالبه گــری از بخــش دولتــی متولــی اســت.

ضــــــرورت تقــویت 
پـــیــــــونــــــدهــــــــای 
پــــــــــــارلـــــــــــمـــــــان
بخــــش خصوصی 
بــــا بــــدنه جامـــعه 

محمدرضا توکلی زاده
کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و 
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ح  کــرد تــا از ایــن ظرفیــت بــرای طــر کــرد اتــاق تــالش  وی اضافــه 

بهــره  تولیــدی  و  اقتصــادی  بنگاه هــای  گریبانگیــر  چالش هــای 

کــه در نتیجــه  بگیــرد. بخــش مهمــی از اقدامــات و نتایــج مطلوبــی 

فعالیت هــای ایــن شــورا بــه دســت آمــده، حاصــل نقش آفرینــی 

اتــاق بازرگانــی خراســان رضوی در بدنــه آن اســت.

ایــران  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 

بــرای  تشــکل گرایی  کــرد:  خاطرنشــان 

ضــرورت  یــک  کشــور  اقتصــاد  بدنــه 

بایــد  خصوصــی  بخــش  جایــگاه  اســت. 

اقتصــاد هویــت  تــا  محتــرم شــمرده شــود 

اصلــی خــود را بازیابــد. در ادوار مختلــف، 

و  وظایــف  چهارچــوب  در  بازرگانــی  اتــاق 

بــوده  دولت هــا  همــراه  خــود  اختیــارات 

گفتمانــی موثــر را شــکل  کــرده تــا  و تــالش 

تنهــا  اقتصــاد  کــه  دارد  بــاور  چــون  دهــد 

کــه پیش تــر  زمانــی تعالــی را تجربــه می کنــد 

باشــد.  رســیده  پایــداری  بــه 

ح هــای  طر برخــی  مانــدن  بی نتیجــه  از  گالیــه  بــا  توکلــی زاده 

کــه  مدیــران اســتانی در ســنوات اخیــر و هدررفــت منابــع و زمانــی 

کــرد: مثلــث  ح هــا شــده اســت، تصریــح  صــرف همراهــی بــا ایــن طر

ــذاری  ــه درســتی هدف گ ــر ب گ ــه ا ک ــود  توســعه اقتصــادی طرحــی ب

می شــد، می توانســت در بســیاری از بخش هــای مختلــف جامعــه 

تاثیرگــذاری چشــم گیری داشــته باشــد؛ امــا چنیــن اتفاقــی رقــم 

ــورد. نخ

کــرد: اتــاق مشــهد در ســال های اخیــر بارهــا از عــدم  وی اضافــه 

بهره گیــری از نظــرات بخــش خصوصــی و بــه ویــژه پارلمــان ایــن 

کــرده  انتقــاد  اقتصــادی  سرنوشت ســاز  تصمیمــات  در  بخــش 

گــر بــه ایــن انتقــادات و درخواســت ها توجــه می شــد، قطعــا  اســت؛ ا

شــاهد اخــذ تصمیماتــی بــه مراتــب بهتــر از صــدور بخشــنامه های 

کشــور بودیــم. خلق الســاعه و آسیب رســان بــه بدنــه اقتصــاد 

دنیــا  تمــام  در  گــون  گونا فعالیت هــای  وضعیــت  توکلــی زاده، 

کرونــا را متفــاوت خوانــد و متذکــر شــد:  در دوران قبــل و بعــد از 

گذشــته اســت. جامعــه  کرونا، قطعــا بســیار متفــاوت از  دنیــای پســا

و مردمــان آن حــاال بــه موضوعــات مختلــف از زوایــای جدیــدی 

می نگرنــد. ایــن مســئله بــه اقتصــاد و اشــتغال نیــز قابــل تســری 

گاهــی  اســت.وی یــادآور شــد: عملکردهــای اقتصــادی مــا بایــد بــا آ

گونــه ای اخــذ  از ایــن تحــوالت، رقــم بخــورد. تصمیمــات بایــد بــه 

کــه همــراه بــا تدابیــر الزم و مشــورت گیری از بخــش خصوصــی  شــود 

ــد. ــادی باش ــه اقتص ــی صحن ــران اصل ــوان بازیگ ــه عن ب

بــه  اشــاره ای  رضــوی  خراســان  اتــاق  رئیســه  هیــات  عضــو  ایــن 

کــرد: در  کشــور داشــت و خاطــر نشــان  شــرایط موجــود اقتصــادی 

پنــاه امنیــت اقتصــادی، تولیــد رونــق می گیــرد، اشــتغال ایجــاد 

می شــود و شــاهد توســعه تکنولــوژی و دانــش در بخــش تولیــد 

ــاد در  ــره ور اقتص ــد و به ــش مول ــروز بخ ــود. ام ــم ب ــت خواهی و صنع

کار اســت.  کســب و  کنــار ســرمایه، نیازمنــد ثبــات و پایــداری فضــای 

از  حمایــت  متولــی،  نهادهــای  رســالت  کــرد:  بیــان  وی 

بــرای  خلق الســاعه  تصمیمــات  اخــذ  از  پرهیــز  ســرمایه گذاری، 

رفــع  و  قانونــی  تناقضــات  اصــالح  صــادرات،  و  تولیــد  بخــش 

گــر  ا اســت.  مولــد  عرصه هــای  روی  پیــش  موانــع  و  بروکراســی 

بــا  گذشــته  ســال های  در  کــه  عناوینــی  و  شــعارها  مجموعــه 

و  سیاســت گذاری ها  در  شــدند؛  انتخــاب  تولیــد،  محوریــت 

اقدامــات اجرایــی دســتگاه های متولــی دیــده می شــدند؛ قطعــا 

نشــد.  چنیــن  متاســفانه  امــا  می خــورد  رقــم  تحولــی 
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کشــاورزی     عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

گیــر بخــش  ــاق بازرگانــی در مقــام تشــکل فرا گفــت: ات خراســان رضــوی 

بــوده  حــوزه  ایــن  مشــکالت  مطالبه گــر  شــرایطی  هــر  در  خصوصــی، 

اســت. پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان نیــز بــه تبعیــت از همیــن نــگاه 

کنــد و هــم راهکارهــا  کوشــیده اســت تــا هــم مطالبــات را بیــان  و روش، 

را بنــا بــه تجربــه و حضــور میدانــی در عرصــه اقتصــاد، منعکــس نمایــد. 

کــه انجــام شــده  کــرد: بخشــی از آنچــه  کیــد  »مریــم ســراج احمــدی« تا

کــه فعالیت هــای  شــاید امــکان انعــکاس نداشــته باشــد امــا بــاور داریــم 

تشــکلی در بخــش اقتصــاد بایــد تقویــت شــود و بخــش خصوصــی بــه 

دنبــال صدایــی واحدتــر و رســاتر باشــد. 

کشــور در ســال های اخیــر بــا بحران هــای متعــددی  گفــت: اقتصــاد  وی 

تحریم هــا  هســتند.  آن  جملــه  از  تحریم هــا  کــه  اســت  بــوده  رو  روبــه 

بخــش  کــرد.  بــه عارضه هــای جــدی دچــار  را  مــا  اقتصــاد  از  بخشــی 

خصوصــی امــا در ایــن مــدت اقدامــات زیــادی بــرای دور زدن و عبــور 

کــه قابــل تشــریح نیســت امــا پنجره هــای  از ایــن تحریم هــا انجــام داده 

کشــورهای مختلــف و  ــا  گشــوده شــده در تعامــل اقتصــادی و تجــاری ب

بــه ویــژه همســایگان، مرهــون همیــن تالش هــا اســت. 

کــه  کــرد: در ایــن ســال ها شــاهد بودیــم  ســراج احمــدی تصریــح 

بارهــا بــدون دریافــت مشــورت از بخــش خصوصــی، تصمیماتــی 

اســت.  کــرده  بــروز  بعــد  ســنوات  در  آن  تبعــات  کــه  شــده  اخــذ 

مصــداق آن را در موضــوع ارز ترجیحــی شــاهدیم. بخش خصوصی 

نســبت بــه تبعــات چندنرخــی شــدن ارز و عــدم هدایــت درســت 

حمایت هــا، هشــدار داده بــود. ایــن هشــدار دیــر شــنیده شــد و 

ــام  ــات انج ــود اصالح ــا وج ــان ب ــاهدیم. همچن ــش را ش ــروز اثرات ام

کیــد داریــم و معتقدیــم تمرکــز  ارز تا بــر تک نرخــی شــدن  شــده، 

ــورم، اســتوار شــود.  ــر مهــار ت ــد ب ــت بای دول

  مــروری بــر عملکــرد اتــاق مشــهد در یــک بزنــگاه 
دشــوار

دیگــری  بخــش  در  ایــران  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  ایــن 

گفــت:  اتــاق مشــهد زد و  بــه عملکــرد  از اظهــارات خــود، نقبــی 

ــا واقعــه  ــی، متاســفانه ب ــاق بازرگان دوره نهــم هیــات نماینــدگان ات

برگــزاری  کمیــت  بــر  مســئله  ایــن  شــد.  همزمــان  کرونــا  شــیوع 

بــه  اعــزام هیات هــا  و  آموزشــی  کارگاه هــای  بــا اعضــاء،  جلســات 

کــرد: البتــه مســیر تعامــل  گذاشــت. وی اضافــه  نمایشــگاه ها تاثیــر 

بخـــــش خصوصـــی 
در هــــــر شــرایـــــطی
رسالت مطالبه گری
خــــــود را متـــــوقــــف
 نــــکــــــرده اســــــــــت

مریم سراج احمدی
کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات رئیسه  اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و 
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بــا  بــه بخــش خصوصــی متوقــف نشــد. حتــی  و خدمت رســانی 

کمیســیون های مــا عملکــرد بســیار  وجــود ایــن مســائل، بعضــی از 

مطلوبــی داشــتند و خروجی هــای خوبــی را ارائــه نمودنــد. طبیعتــا 

در  امیدواریــم  کــه  داشــته  وجــود  هــم  نقیصه هایــی  و  ضعف هــا 

آتیــه شــاهد رفــع آن هــا باشــیم. 

اظهــارات خــود، عملکــرد  از  بخــش دیگــری  احمــدی در  ســراج 

دولتــی  دســتگاه های  همراهــی  از  متاثــر  را  اتــاق  تالش هــای  و 

و  هــر دوره دانســت  اســتان در  عالــی دولــت در  رویکــرد مقــام  و 

داد: توضیــح 

آنجــا  کــرد،  کتمــان  نمی تــوان  رو  هــر  بــه   

بــه  همراه تــری  نــگاه  مســئول،  یــک  کــه 

بخــش خصوصــی اســتان و ظرفیت هایــش 

داشــته و از مشــورت اتــاق بهــره بیشــتری 

بــرده؛ نتایــج بهتــری هــم بــرای اقتصــاد آن 

رقــم خــورده اســت. 

بخــش  نظــرات  بــه  تصمیم گیــران  بی توجهــی  از  انتقــاد  بــا  وی 

کــرد: متاســفانه علــی رغــم نــص صریــح قانــون،  خصوصــی، اذعــان 

گرفتــه نمی شــود.  گیری هــا، نظــرات اتــاق درنظــر  در زمــان تصمیــم 

ح  حرف هــای زیــادی در حمایــت و جایــگاه بخــش خصوصــی مطــر

کم رنــگ می بینیــم. ــه متاســفانه در عمــل اثراتــش را  ک مــی شــود 

  لــزوم بررســی و رصــد نتایــج مصوبــات شــورای 
گــو گفت و

و  مشــورتی  ســاختارهای  و  کمیته هــا  بــه  احمــدی،  ســراج 

ــی مشــهد در چنــد ســال  ــاق بازرگان ــه ات ک ــرد  ک ــه ای اشــاره  پیگیران

گفــت:  گرفتــه اســت و  کــرده یــا از ظرفیــت آن هــا بهــره  اخیــر ایجــاد 

و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  موجــود،  پتانســیل های  از  یکــی 

بخــش خصوصــی اســتان اســت. ایــن شــورا در ســال های اخیــر، 

ــذار  ــرده و یکــی از مراجــع اثرگ ک ــی تثبیــت  ــه خوب ــگاه خــود را ب جای

در اســتان بــرای حــل و پیگیــری مشــکالت بخــش خصوصــی بــوده 

اســت. 

کارآمــدی ایــن شــورا زمانــی معنــا  کــرد: البتــه ســطح  کیــد  وی تا

ــد  کنن ــت  ــش هم ــرای مصوبات ــتگاه ها در اج ــه دس ک ــد  ــدا می کن پی

و متاســفانه ضعف هایــی را هــم در ایــن رابطــه شــاهدیم. طبیعتــا 

کارآمــدی بایــد از اختیــارات بیشــتری در اســتان ها  چنیــن ســاختار 

برخــوردار باشــد. ایــن عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی خراســان 

بعــدی  دوره  در  کــه  مســائلی  مهم تریــن  خصــوص  در  رضــوی 

فعالیــت هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد، 

کــرد: بــه نظــر می رســد اتــاق در وهلــه نخســت بایســتی در  عنــوان 

ــش  ــش بخ ــوص نق ــی درخص ــش دولت ــردن بخ ک ــاب  ــتای مج راس

بــرای  مقاومت هایــی  متاســفانه  امــروز  بــردارد.  گام  خصوصــی 

پذیرفتــن نقــش ایــن بخــش از ســوی دســتگاه های اجرایــی وجــود 

کــه بخــش خصوصــی خطــری نــدارد  دارد. دولــت بایســتی بپذیــرد 

کارشناســی ایــن  گــر از نظــرات  و می توانــد بــا او همــراه باشــد و ا

بخــش اســتفاده شــود، مشــکالت حــوزه اقتصــادی و مراجعــات 

کاهــش می یابد.  فعــاالن ایــن عرصــه بــه دادگســتری و قــوه قضائیــه 

گفت وگــو بــه اقدامــات اتــاق  ســراج احمــدی در بخــش پایانــی ایــن 

کرونــا اشــاره و  در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی در ایــام شــیوع 

کــرد: در بخــش مســئولیت های اجتماعــی، اتــاق مشــهد  ابــراز 

کرونــا اقدامــات مهــم و موثــری انجــام داد؛ از جملــه  در زمــان 

اینکــه بــا تهیــه اقــالم پزشــکی و دارویــی بــه مدافعــان ســالمت 

یــاری رســاند و در زمــان وقــوع ســیل و زلزلــه نیــز نقــش ُپررنگــی 

کمــک بــه مــردم آســیب دیده داشــته اســت.  در 

کــرد: فعــاالن اقتصــادی، اتــاق بازرگانــی مشــهد را یــک  کیــد  وی تا

مرجــع ارزشــمند بــرای ایفــای مســئولیت های اجتماعــی خــود از 

طریــق آن می داننــد. و انتظــارات و مطالبــات خــود را نیــز بــر همیــن 

کــه ظرفیتــش فراهــم باشــد،  اســاس مطــرح می کننــد و آنجــا هــم 

همــراه ایــن نهــاد تشــکلی، در ایفــا ایــن نقــش مشــارکت می نماینــد.
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دولتــی، مشــارکت جویی الزم را در تدویــن سیاســت ها از بخــش 

خصوصــی داشــته باشــد و بــه ایــن حــوزه بــه عنــوان بازویــی در 

بنگــرد.  خــود  تصمیم ســازی های 

ــدم  ــوی از ع ــان رض ــی خراس ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین ــو هی عض

کاری بخــش خصوصــی و تعامــل  مداخلــه و مانــع تراشــی در رونــد 

فعــال  دیپلماســی  و  کشــورها  ســایر  بــا  اقتصــادی  و  سیاســی 

منطقــه ای و بین المللــی، بــه عنــوان برخــی از مهم تریــن مطالبــات 

ــرد. ک ــاد  ــی ی ــش خصوص بخ

کاســتی و ضعــف در زمینــه تعامــل سیاســی و اقتصــادی  گفــت:   وی 

کشــورها و دیپلماســی فعــال منطقــه ای، در ســال های  بــا ســایر 

کــرده اســت.  کشــور وارد  اخیــر ضربــات ســهمگینی بــر پیکــره اقتصــاد 

آیـنــــــده روشــن 
گرو  اقتصاد، در 
رضــــایت منــدی
 بخش خصوصی 
مــــولــــــــد اســـت

   »محمــود امتــی«، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، 

ــه  ک کشــاورزی خراســان رضــوی معتقــد اســت  صنایــع، معــادن و 

ــود و  ــن ش ــور روش کش ــب و کار  کس ــای  ــد در فض ــراغ امی ــر چ گ ــا ا تنه

کشــور  گــردد؛ آینــده اقتصــاد  رضایــت فعــاالن ایــن حــوزه تامیــن 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــن و تامی تضمی

خصوصــی  بخــش  دغدغه هــای  مهم تریــن  خصــوص  امتــی در 

کــرد: در دنیــا بخــش  و وظیفــه اتــاق بازرگانــی در قبــال آن، بیــان 

اقتصــادی  فعالیــت در حــوزه  اصلــی  بازیگــر  اقتصــاد،  خصوصــی 

کشــور مــا بخــش دولتــی  و پیشــران در ایــن حــوزه اســت؛ امــا در 

کشــور، مجــری، ناظــر و  بــا مالکیــت حــدود 8۰ درصــد از اقتصــاد 

ــاد  ــی اقتص ــش خصوص ــاف، بخ ــن اوص ــا ای ــت. ب ــت گذار اس سیاس

گــر برنامه ریــزی، همراهــی و  کشــور هرچقــدر هــم توانمنــد باشــد؛ ا

توجــه از ســوی بخــش دولتــی فراهــم نگــردد، بــه توســعه اقتصــادی 

محمود امتی
کشــاورزی  عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

خراســان رضــوی 
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کــرد: توســعه فعالیت هــای اقتصــادی در  کیــد  امتــی در ادامــه تا

کشــورهای دیگــر ممکــن می شــود و ایــن  چهارچــوب تعامــل بــا 

ارتبــاط بــر عملکــرد تشــکل هایی چــون اتــاق بازرگانــی و دســتیابی 

بازرگانــی،  اتــاق  نیــز موثــر اســت.  بــه اهــداف تعریــف شــده  آنهــا 

اهــداف  و  وظیفــه  بــه  توجــه  بــا  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 

پیشــنهادات  ارائــه  مطالبه گــری،  و  مشــارکت  بــا  می توانــد  خــود 

در  اقتصــادی  بســته های  تنظیــم  و  تهیــه  و  شــده  کارشناســی 

حوزه هــای مختلــف، نقــش موثــری را در اقتصــاد بخــش خصوصــی 

کنــد. اتــاق بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی بــا شــفافیت  ایفــا 

کــه  دارد  را  آن  تــوان  مشــکالت،  و  موانــع  بیــان  در  جســارت  و 

ســازد. مطلــع  موجــود  چالش هــای  از  را  تصمیم گیــران 

وی در بخش دیگری از ســخنانش به عملکرد اتاق مشــهد در شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصی اســتان اشــاره و اذعــان کرد:

ظرفیت هــای  از  یکــی  گفــت  می تــوان   

ســال های  در  اتــاق  نقش آفرینــی  مهــم 

اســت.  خــورده  رقــم  شــورا  ایــن  در  اخیــر 

تــالش  بــا  گفت وگــو  شــورای  در  اتــاق 

مشــکالت  عمــده  مســتمر،  جدیــت  و 

بخش خصوصــی را دنبــال می کنــد و بــا اخــذ 

خصوصــی  بخــش  از  کارشناســی  نظــرات 

تشــکل های  و  کمیســیون ها  قالــب  در 

انتقــال  مســیر  در  خــود،  زیرمجموعــه 

مشــکالت و رفــع موانــع موجــود و توأمــان 

اســت.  برداشــته  گام  راهکارهــا  بیــان 

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران در عیــن حــال خاطرنشــان 

خراســان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  کــرد: 

میــزان  بــه  قبــول،  مــورد  کارنامــه  ارائــه  علی رغــم  رضــوی، 

کافــی دســت پیــدا  تالش هــای مســتمر بدنــه اجرایــی، بــه نتیجــه 

نکــرده و دلیــل ایــن امــر نیــز فقــدان اختیــارات مدیــران اســتانی 

همچنیــن،  اســت.  شــورا  مصوبــات  اجــرای  و  تصمیم گیــری  در 

قوانیــن،  تعــدد  اســتان،  کالن  سیاســت های  بــودن  مقطعــی 

عملکــرد  و  دســتورالعمل  ها  بخشــنامه ها،  بــودن  خلق الســاعه 

عــدم  دالیــل  دیگــر  از  دولتــی،  دســتگاه های  برخــی  ســلیقه ای 

کســب نتیجــه مطلــوب و موثــر مصوبــات و تصمیمــات اخــذ شــده 

اســت. گفت وگــو  شــورای  در 

  مهـــــم ترین اقـــــدامات و دستــــــاوردهای اتــــــاق 
خراسان رضوی

اتــاق  دســتاوردهای  و  اقدامــات  مهم تریــن  خصــوص  در  امتــی 

کشــاورزی خراســان رضــوی در ایــن  ــی، صنایــع، معــادن و  بازرگان

فعالیت هــای  و  دســتاورد  از  بخشــی  کــرد:  بیــان  ســال،  چهــار 

و  نماینــدگان  هیــات  رئیســه،  هیــات  سیاســت گذاری  بــه  اتــاق 

بدنــه اجرایــی اتــاق مرتبــط بــوده و بخــش دیگــر آن نیــز متاثــر از 

موسســه  پژوهــش،  شــورای  گفت وگــو،  شــورای  فعالیت هــای 

ــارت  ــورای نظ ــل و ش ــورای بین المل ــاق، ش ــی ات ــی و پژوهش آموزش

اســت.  کمیســیون ها  راهبــردی 

کــرد: پــاره ای  عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد خاطرنشــان 

از نتایــج اتــاق نیــز بــه تعامــل و همــکاری دســتگاه های دولتــی، 

کالن  میــزان اســتقبال آنــان و مشــارکت بــا اتــاق در ســطح اســتانی و 

مرتبــط اســت. 

ــه عنــوان یکــی از بخش هــای  ــه ب کمیســیون های یازده گان ــه  وی ب

کــرد:  مهــم و موثــر اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی اشــاره و ابــراز 

کمیســیون ها رابطــه بســیار نزدیــک و تنگاتنگــی بــا فعالیت هــای 
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در  اقتصــادی  فعــاالن  تمامــی  و  بازرگانــی  کارت  صاحبــان 

دارنــد. مختلــف  حوزه هــای 

ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  امتــی 

بــر  آن  تاثیــر  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع  بــه 

و  کــرد  اشــاره  کمیســیون ها  عملکــرد 

اختــالل  کشــور  اقتصــاد  در  کرونــا  گفــت: 

کــرد و عــوارض آن بــه رونــد برگــزاری  ایجــاد 

کمیســیون های تخصصــی اتــاق نیــز تســری 

کلیــت  یافــت؛ امــا خوشــبختانه در ارزیابــی 

کمیســیون ها، شــاهد توســعه  عملکــردی 

و بهبــود نســبی نســبت بــه ادوار پیشــین 

 . هســتیم

کمیســیون های اتــاق مشــهد  رئیــس شــورای نظــارت راهبــردی 

کــه در ایــن دوره انجــام شــد؛  کــرد: یکــی از اقدامــات موثــری  کیــد  تا

ارائــه خروجی هــای  بــه  کــه  بــود  کمیســیون ها  کار  ترســیم رونــد 

ــی در ایــن حــوزه منتــج شــد.  مطلوب

 نیازمند همگرایی و پرهیز از بخشی نگری هستیم

امتــی معتقــد اســت اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی بنــا بــه وظیفــه 

ذاتــی خــود، همــواره در مشــارکت بــا نهادهــای دولتــی بــه خصــوص 

اســتانداری پیش قــدم بــوده اســت. 

حســینی،  رزم  علیرضــا  تصدی گــری  زمــان  در  کــرد:  اظهــار  او 

ح مثلــث توســعه  اســتاندار پیشــین خراســان رضــوی و اجــرای طــر

اقتصــادی در اســتان، ریاســت و بدنــه اجرایــی اتــاق مشــهد بــه 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی، در  خصــوص در شــورای 

راســتای همراهــی بــا بخــش دولتــی در جهــت توســعه اقتصــادی 

کــرده و مشــارکت خوبــی را هــم از  اســتان، جلســات مســتمری برگــزار 

ــد. ــب نمودن ــرح جل ــن ط ــا ای ــی ب ــرای همراه ــی ب ــش خصوص بخ

در  اتــاق مشــهد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

اقتصــادی  ح مثلــث توســعه  پیشــبرد طــر

ــرارگاه  ــه ق ــته و در برنام گذش ــال های  در س

فعالیت هــای  از  پشــتیبانی  و  حمایــت 

کــرده همراهــی خــود را  اقتصــادی، تــالش 

کــرد: بــا همــه  نشــان دهــد، خاطرنشــان 

مطلــوب  نتیجــه  حصــول  عــدم  این هــا، 

در اجــرای مــوارد تصویــب شــده در چنیــن 

از  موجــب  ح هایــی،  طر و  ظرفیت هــا 

انگیــزه  و  انــرژی   و  هزینــه  رفتــن  دســت 

بخــش خصوصــی و تشــکل های اقتصــادی 

می شــود.  اســتان 

رضــوی  خراســان  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 

کــرده  ــرد: بخــش خصوصــی اســتان همــواره تــالش  ک خاطرنشــان 

کثــری بــا برنامه هــای دولــت در اســتان داشــته  تــا همــکاری حدا

باشــد؛ چــون هــر اقــدام مبتنــی بــر همگرایــی را بــه نفــع اقتصــاد 

کــه ایجــاد اثرگــذاری موثــر و  ایــن خطــه می دانــد؛ امــا بــاور داریــم 

بلندمــدت در اقتصــاد اســتان، تنهــا منــوط بــه داشــتن اندیشــه 

بلنــد و نــگاه بــه اقتضائــات امــروز و شــرایط آینــده و صــد البتــه، 

اســت.  بخشــی نگری  از  پرهیــز 
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چند نما از جلسات هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی
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  عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کشــاورزی خراســان رضــوی می گویــد اتــاق مشــهد اقدامــات بزرگــی 

در حوزه هــای دانش بنیــان و مشــورت دهــی در تدویــن قوانیــن و 

کــه در واقــع در راســتای ماموریــت  مقــررات ایــن حــوزه انجــام داده 

کســب وکار بــوده اســت. اتــاق در قانــون بهبــود مســتمر محیــط 

بخــش  پارلمــان  پررنــگ  نقــش  بــه  چمنیــان«  »محمدعلــی 

بــا  مرتبــط  مســائل  و  موضوعــات  کارشناســی  در  خصوصــی 

کــرد. اشــاره  اســتان  در  اقتصــادی  فعالیت هــای 

شــورای  در  رضــوی  خراســان  بازرگانــی  اتــاق  کــرد:  عنــوان  وی 

در  شــده  ایجــاد  ظرفیت هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  نیــز  گفت وگــو 

جهــت شناســایی موانــع پیــش روی فعــاالن اقتصــادی و یافتــن 

راهــکاری بــه منظــور حــل موانــع و مشــکالت موجــود، نقــش بســیار 

موثــر و پررنگــی داشــته اســت. 

خراســان رضوی  گفت وگــوی  شــورای  دبیرخانــه  داد:  ادامــه  وی 

همیــن  و  اســت  مســتقر  مشــهد  اتــاق   2 شــماره  درســاختمان 

کمیســیون های تخصصــی- مشــورتی اتــاق  قرابــت باعــث شــده تــا 

کننــد. بــر همیــن  مشــهد نیــز تعامــالت مطلوبــی بــا دبیرخانــه برقــرار 

کنــون اقدامــات مشــترک و ارزشــمندی در جهــت حــل  اســاس، تا

ــه انجــام رســیده  ــب ایــن ارکان ب مســائل بخــش خصوصــی از جان

کســب وکار اســتان  کــه ماحصــل آن، برخــی اصالحــات در فضــای 

بــوده اســت. 

در  مشــهد  اتــاق  دســتاوردهای  برخــی  نمــود    
گفت وگــو شــورای  مصوبــات 

بررســی  بــا  کــرد:  عنــوان  مشــهد  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 

گفت وگــو می توانیــم شــاهد بخــش قابــل  لیســت مصوبــات شــورای 

توجهــی از دســتاوردهای اتــاق مشــهد باشــیم. 

بخــش  نقــش  شــدن  کمرنــگ  از  حــال  عیــن  در  چمنیــان 

کم توجهــی  خصوصــی در حیطــه تصمیمــات اقتصــادی بــه دلیــل 

تصمیم گیــران و سیاســت گذاران بــه ایــن بخــش انتقــاد و اظهــار 

نــگاه  کشــور  اجرایــی  و  کمیتــی  حا بخش هــای  امیدواریــم  کــرد: 

ویژه تــری نســبت بــه توانایــی و فعالیــت بخــش خصوصــی داشــته 

محمد علی چمنیان
کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

نقش ُپررنگ اتاق 
خـراسـان رضـــــوی 
در تدوین مقررات 
حوزه دانش بنیـان
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عنــوان  بــه  اتــاق  پتانســیل  از  بهتــر  اســتفاده  شــاهد  تــا  باشــند 

پارلمــان بخــش خصوصــی در تدویــن قوانیــن و مقــررات، باشــیم.

بخــش  فعالیــت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

بــا بخــش دولتــی  تعامــل آن  خصوصــی و 

کــه چقــدر از بخــش  وابســته بــه ایــن اســت 

خصوصــی بــرای مشــارکت و ارائــه نظــر در 

اقتصــادی  سیاســت گذاری های  هنــگام 

مــی رود دولــت  انتظــار  دعــوت می شــود. 

اتــاق  از  اقتصــادی  کالن  تصمیمــات  در 

بازرگانــی نظرخواهــی داشــته و بــه تعامــل 

بــا آن بپــردازد. 

ــد در بهبــود، اصــالح  ــی می  توان ــاق بازرگان ــه ات ک وی معتقــد اســت 

و تســهیل پروژه هــای اقتصــادی نقــش موثرتــری داشــته باشــد و 

کــه بخــش دولتــی از اتــاق بازرگانــی درخواســت مشــارکت  هــر زمــان 

در تصمیم گیری هــا و پروژه هــای اقتصــادی داشــته، ایــن تشــکل 

ارشــد بخــش خصوصــی بــا جدیــت وارد عمــل شــده و نقــش آفرینــی 

مطلوبــی را از خــود نشــان داده اســت. 

ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد بــه عملکــرد ایــن تشــکل 

کــرد: در دوره  ح هــای اقتصــادی اســتانداران اشــاره و بیــان  در طر

ــاق بازرگانــی همــکاری  ح مثلــث توســعه اقتصــادی، ات اجــرای طــر

کمیســیون ســرمایه گذاری  خوبی با اســتانداری داشــت و جلســات 

کارگــروه ســرمایه گذاری اســتانداری بــه صــورت مشــترک  اتــاق بــا 

کمیســیون و نماینــدگان دســتگاه ها برگــزار  و بــا حضــور اعضــای 

می شــد؛ امــا طی دوســال اخیــر، تغییــرات متعددی در اســتانداری 

کــه در اثــر آن بســیاری از فعالیت هــا ادامــه دار نشــد. بــا ایــن  خ داد  ر

حــال، اتــاق بازرگانــی خراســان رضوی همــواره از پتانســیل خــود 

کمــک در امــور اقتصــادی اســتان بــه بهتریــن شــکل ممکــن  جهــت 

کــرده اســت.  اســتفاده 

گفــت: برنامه هــای اقتصــادی مدیــران دولتــی در  وی در ادامــه 

گــردد  ح ریــزی  گاهانــه طر اســتان، بایســتی بــه شــکل علمــی و آ

کــه در ســاختار مدیریتــی صــورت می گیــرد،  تــا در پــی هــر تغییــری 

دســت  از  را  خــود  اثرگــذاری  پیشــین،  مدیــر  مطلــوب  اقدامــات 

ندهــد.

ــا اشــاره بــه  ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق خراســان رضــوی ب

کارشناســی بخــش  کــه در راســتای انتقــال نظــرات  تالش هایــی 

ــورت  ــی ص ــان اجرای ــاز و متولی ــئوالن تصمیم س ــه مس ــی ب خصوص

کار  کــرد:  سال هاســت موضوعاتــی همچــون ســاز و  گرفتــه، بیــان 

بودجه ریــزی، رونــد سیاســتگذاری های اقتصــادی بــدون مدنظــر 

دولت هــای  در  و...  خصوصــی  بخــش  نظــر  و  نقــش  دادن  قــرار 

کارشناســان و صاحبنظــران اقتصــادی قــرار  مختلــف مــورد نقــد 

ایــن نقدهــا بی توجهــی می شــود.  بــه  بــار هــم  هــر  امــا  می گیــرد 

کــه مســئوالن مــا بــه عارضــه عادی ســازی  ایــن نگرانــی وجــود دارد 

کــه تالشــی هــم بــرای اصالح گــری  مشــکالت دچــار آمــده باشــند 

ــه  ک ــت  ــن اس ــادی ای ــران اقتص ــده صاحبنظ ــد عم ــد. نق کنن ــی  نم

کشــور صــرف مصــارف  چــرا بخــش عمــده درآمدهــا و ســرمایه هــای 

بــزرگ و ســنگین،  ایــن ســاختار  آنکــه  بــدون  دولــت مــی شــود، 

ــد؟ کن ــاد  ــی را ایج کاف ــی  کارآی

چمنیــان بــه مشــکالت جــدی بخــش تولیــد اشــاره و خاطــر نشــان 

کســب  کــرد: قوانیــن حمایتــی متعــددی بــرای پشــتیبانی از فضــای 

کار بــه مرحلــه  کار و حوزه هــای مولــد مصــوب شــده امــا بــه طــور  و 

بــرای  مشــکالتی  اســباب  موضــوع  همیــن  و  درنیامده انــد  اجــرا 

بخــش خصوصــی بــوده اســت. امیدواریــم اتــاق در مقــام تشــکلی 

ح مطالبــات فعــاالن اقتصــادی، بتوانــد  گیــر و ظرفیتــی بــرای طــر فرا

مطالبــه  جدی تــر  را  قوانیــن  ایــن  تحقــق  خــود  مســیر  ادامــه  در 

نمایــد.  
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ــی،  ــاق بازرگان  »رضــا حمیــدی«، عضــو هیــات نماینــدگان ات

اســت  معتقــد  رضــوی  خراســان  کشــاورزی  و  معــادن  و  صنایــع 

ــا توجــه بــه اینکــه حــوزه صنعــت  کــه پارلمــان بخــش خصوصــی، ب

کار ماهــر رنــج می بــرد؛ بایــد از موضــوع توســعه  از بحــران نیــروی 

و  آورد  عمــل  بــه  ویــژه  حمایــت  حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای 

حــوزه،  ایــن  در  ظرفیت هــا  ارتقــای  بــر  را  خــود  تمرکــز  از  بخشــی 

متمرکــز ســازد. 

تــوان  خصوصــی،  بخــش  مهــم  تشــکل  ایــن  کــه  دارد  بــاور  وی 

بــا  حــال  عیــن  در  امــا  داشــته  را  بیشــتری  اقدامــات  پیشــبرد 

کشــورمان، نــوع نــگاه دولت هــا بــه  توجــه بــه شــرایط اقتصــادی 

گریبانگیــر  کــه در ایــن ســال ها  بخــش خصوصــی و تالطم هایــی 

بخــش خصوصــی بــوده؛ آنچــه از عملکــرد اتــاق بــرآورد می شــود؛ 

اســت. »مطلــوب« 

اتــاق  آینــده خدمــات  کــه در  امیــدواری می کنــد  ابــراز  حمیــدی 

کنــد. چنانکــه در حــال  ــه نفــع اعضایــش ارتقــای بیشــتری پیــدا  ب

کارهــای خوبــی در اتــاق مشــهد در حــال  حاضــر در حــوزه آموزشــی، 

پیگیــری اســت. 

کــه تــداوم افــت شــرایط اقتصــادی و عــدم  وی نگــران آن اســت 

رمــق  نزدیــک،  آینــده  در  کســب و کار  محیــط  بهبــود  بــه  امیــد 

کــه  ــاور دارد  کنــد و ب ادامــه فعالیــت را از فعــاالن اقتصــادی ســلب 

ــه  ــا حــدی ب ــد ت ــاق می توان ــری ات فعالیت هــای تشــکلی و مطالبه گ

کنــد.  کمــک  احیــای ایــن امیــد 

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه عملکــرد اتــاق بازرگانــی 

شــورا  ایــن  کــرد:  اذعــان  و  اشــاره  گفت وگــو  شــورای  در  اســتان 

خصوصــی  و  دولتــی  مختلــف  بخش هــای  تعامــالت  چکیــده 

کــرده تــا ســاختار مذکــور را  اســتان اســت امــا اتــاق بازرگانــی تــالش 

گفتمــان  هویــت ببخشــد و جایــگاه آن را تثبیــت نمایــد تــا بســتر 

بمانــد.   فعــال  مطالبه گــری  زمینــه  و  فراهــم 

یکــــــی از رسالت های
 اتــــــــــاق بازرگـــــانـــــــــی
حمـایـت از توسعـــــــــه 
آموزش هـای حرفه ای 
و تـــــــربیــت نیــــــــــروی
کــــــارآمــــــــــد اســـــــــــت

رضا حمیدی ازغدی
کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم 
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ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران در عیــن حــال معتقــد 

کوچــک را  گفت وگــو بایــد نقــش یــک دولــت  کــه شــورای  اســت 

کثــر تصمیم گیری هایــی  کنــد؛ امــا در ا بــرای خراســان رضوی ایفــا 

اجــرای  در  الزم  قــدرت  فاقــد  می گیــرد،  صــورت  اســتان  در  کــه 

اســت.  و تصمیمــات  مصوبــات 

در  صنعتگــران  از  بســیاری  حاضــر  درحــال  کــرد:  کیــد  تا وی 

حوزه هایــی همچــون اخــذ تســهیالت مالــی و تأمیــن ســرمایه در 

جهــت  در  کــه  دارنــد  متعــددی  مشــکالت  و  دغدغه هــا  گــردش 

گفت وگــو انتظــار  حــل موانــع و مشــکالت در ایــن حــوزه، از شــورای 

داریــم. نقش آفرینــی 

حمیدی خاطرنشان کرد: بخــش خصوصـی 

کــه منجــر  نیازمنــــد تصمیم گیری هایــی اســت 

بــه افزایــش قــدرت ایــن بخــش در عرصه های 

مهم تریــن  از  بشــود.  اقتصــادی  مختلــف 

توجــه  و  اصــالح  بــه  احتیــاج  کــه  مــواردی 

و  مالیاتــی  عدالــت  موضــوع  دارد،  ویــژه ای 

عواقــب عــدم تحقــق ایــن عدالــت می باشــد.   

از  رضــوی  خراســان  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 

کشــور و اســتان بــه عنــوان یکــی  پیامدهــای قاچــاق بــر اقتصــاد 

کــرد:  اظهــار  و  بــرد  نــام  بخــش خصوصــی  از دغدغه هــای  دیگــر 

دولــت بایســتی بــا جدیــت اقــدام بــه جلوگیــری از فعالیت هــای 

کاهــش جــدی  امــر موجــب  ایــن  زیــرا  کنــد؛  قاچــاق  بــا  مرتبــط 

گری را  کشــور می شــود و بســتر توســعه ســودا اشــتغال در ســطح 

فراهــم مــی آورد. اتــاق بازرگانــی در ایــن حــوزه، مطالبه گری هــای 

و  دولــت  از  را  موضــوع  ایــن   
ً
مســتمرا بایــد  و  داشــته  جــدی 

کنــد.          درخواســت  کمیتــی  حا دســتگاه های 

کـنــــــتــــرل واردات، از دغـــدغـــــه هـــــای مـــــهــــــــم    
بخـــش خصوصی است

کنتــرل واردات بــه عنــوان یکــی دیگــر از دغدغه هــای  حمیــدی بــه 

گفــت: طبــق فرمایشــات مقــام  و  کــرد  اشــاره  بخــش خصوصــی 

از  جلوگیــری  جهــت  خــود  تــوان  تمــام  از  بایــد  رهبــری،  معظــم 

کشــور مشــابه آن تولیــد مــی شــود، اســتفاده  کــه در  کاالیــی  واردات 

کاالهــای تولیدشــده  نیــز  توجــه و  کیفیــت  کنیــم و از طرفــی، بــر 

دقــت الزم را داشــته باشــیم.

بــا بخــش خصوصــی در  لــزوم مشــورت دولــت  بــر  کیــد  تا بــا  وی 

بارهــا شــاهد  کــرد: متاســفانه  هنــگام اخــذ تصمیمــات، اذعــان 

کــه بــی توجهــی بــه نظــرات پارلمــان بخــش خصوصــی،  بودیــم 

کشــور بــه بــار آورده اســت. ایــن  خســارت های جــدی بــرای اقتصــاد 

کــه در عرصــه  اتــاق متشــکل از نخبــگان و فعــاالن اقتصــادی اســت 

ــا بخــش تولیــد و خدمــات مرتبــط  ــا موضوعــات مرتبــط ب عمــل، ب

ــد و از ایــن  کارآمدتریــن دیدگاه هــا را در ایــن حــوزه دارن هســتند و 

حیــث بایــد ظرفیــت آن هــا در هنــگام تصمیم ســازی، دیــده شــود.

گفــت: حمایــت از برنــد  ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد 

کــه رســالت آن نــه فقــط بــر  و تولیــدات ایرانــی، یــک ضــرورت اســت 

کــه بــر دوش آحــاد ملــت اســت.  عهــده دولــت و نهادهــای اجرایــی 

کاالی ایرانــی در معنــای حفــظ اشــتغال  کــرد: خریــد  کیــد  وی تا

در  بایــد  مــا  را  موضــوع  ایــن  اســت.  ســرزمین  ایــن  فرزنــدان 

بــرای مــردم  اتــاق بازرگانــی،  تشــکل های اقتصــادی خــود نظیــر 

ــزار حمایــت  ــادآوری نماییــم. فرهنگ ســازی بهتریــن اب تبییــن و ی

از تولیــد داخلــی اســت. دولــت هــم بــه جــای هــر حمایــت دیگــری، 

یــا واردات بی رویــه شــود.  کاالی قاچــاق و  مانــع ورود 
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اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  رخصــت«،  »غالمعلــی     

ــد  ــوی معتق ــان رض ــاورزی خراس کش ــادن و  ــع، مع ــی، صنای بازرگان

کشــور بــا توجــه ویــژه  کــه بخشــی از مشــکالت اقتصــادی  اســت 

بخــش  پارلمــان  عنــوان  بــه  بازرگانــی  اتــاق  نقــش  بــه  دولــت 

بــود. خواهــد  حــل  قابــل  خصوصــی 

کشــور را ارتقــا نیافتــن  رخصــت، یکــی از دالیــل عــدم رشــد اقتصــادی 

جایــگاه اتــاق بازرگانــی از حــوزه مشــاوره بــه حــوزه تصمیم گیــری 

دانســت و افــزود: 

را  بازرگانــی  اتــاق  نقــش  دولت هــا  گــر  ا

و  کــرده  ج  خــار مشــورتی  جایــگاه  از 

دهنــد  ارتقــا  تصمیم گیــری  جایــگاه  بــه 

عضــو  یــک  عنــوان  بــه  را  نهــاد  ایــن  و 

کننــد، قطعــا  تصمیم گیــر در دولــت لحــاظ 

مراتــب  بــه  کشــور  اقتصــادی  مشــکالت 

کثــر  ا کــه  بهتــر حل وفصــل می شــود؛ چــرا 

اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق، در زمــره 

می تواننــد  و  هســتند  اقتصــادی  فعــاالن 

مطلوبــی  تاثیــر  سیاســتگذاری  حــوزه  در 

باشــند. داشــته 

کــرد: بــه عنــوان  کیــد  ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد تا

بــر  و  دارم  بازرگانــی  اتــاق  از  بســیاری  انتظــارات  صنعتگــر  یــک 

کنــد  کــه جایــگاه اتــاق بایــد بیــش از ایــن ارتقــا پیــدا  ایــن بــاورم 

اهمیــت  بــا  کشــور،  اقتصــادی  مشــکالت  از  بخشــی  معتقــدم  و 

ــل  ــی توســط دولت هــا قاب ــاق بازرگان ــگاه و نظــرات ات ــه جای دادن ب

بــود. خواهــد  حل وفصــل 

رخصــت، دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی را توأمــان برهــه 

کــرد: از یک ســو در ایــن دوران بــا  بســیار دشــواری خوانــد و تصریــح 

ــا دســت و پنجــه نــرم می کردیــم و از ســوی دیگــر، شــاهد  کرون بحــران 

اعمــال شــدیدترین تحریم هــا علیه کشــورمان بودیم که این مســائل، 

شــرایط را بــرای فعالیــت اقتصــادی بخــش خصوصــی دشــوار می کــرد. 

ضــــــرورت تغییــــر 
جایــگاه اتــــــاق از 
مقام مشــــــاور به 

سیــــاســت گــــذار
غالمعلی رخصت

کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
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کــرد: بــا ایــن حــال، اتاق بازرگانی رســالت خــود را در این  کیــد  وی تأ

شــرایط دشــوار انجــام داده و ســعی نمــود حتی االمــکان در حــوزه 

کنــد و پیگیری هــای الزم  فعالیــت فعــاالن اقتصــادی تســهیل گری 

را انجــام دهــد. اتــاق در ایــن دوره بــه هیــچ وجــه از ایــن مباحــث 

غافــل نبــوده اســت.

   اتاق نقش مشاوره را به خوبی قوت بخشید

کــرد: در دوره  عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران، خاطرنشــان 

فعلــی اتــاق بازرگانــی، شــرایط اقتصــادی بســیار دشــوار بــوده اســت 

ــا  ــم؛ ب ــه بودی ــا مواج کرون ــاری  ــیوع بیم ــا و ش ــدید تحریم ه ــا تش و ب

ــا بــه  کرون ایــن حــال امیدواریــم بــا توجــه بــه ایمنی ســازی در برابــر 

کســن و تخفیــف یافتــن تحریم هــا، اتــاق بازرگانــی  واســطه تزریــق وا

نیــز در آینــده شــاهد پویایــی هرچــه بیشــتر فعالیــت هــا و تعامــالت 

ــر بیشــتری را هــم در ایــن  کشــورمان باشــد و نقــش و اث اقتصــادی 

کنــد.  رابطــه ایفــا 

بازرگانــی  اتــاق  کــرد:  کیــد  تا رخصــت 

و  بررســی  را  مهمــی  موضوعــات  کنــون  تا

گــر پیگیــر رایزنــی بــا وزرا  کــرده و ا پیگیــری 

و رئیــس جمهــور نبــود، شــاید شــاهد اخــذ 

تصمیمــات ســخت تری در ســال های اخیــر 

پارلمــان  واقــع، پیگیری هــای  بودیــم. در 

ــا دولت هــا  بخــش خصوصــی ســبب شــد ت

همیــن  بــر  و  باشــند  داشــته  مالحظاتــی 

نقــش  توانســته  اتــاق  معتقــدم  اســاس، 

مشــاوره را بــه عنــوان رســالت اصلــی خــود 

بــه خوبــی قــوت بخشــد.

ــزان  ــه هــر می ــت ب ــه دول ک ــه نشــان می دهــد  ــزود: ایــن تجرب وی اف

کنــار خــود  را در  ایــن تشــکل  و  نمایــد  بازرگانــی توجــه  اتــاق  بــه 

کنــد، بــه دســتاوردهایش افــزوده خواهــد شــد و بــه صــورت  حفــظ 

ارشــد  تشــکل  ایــن  تــوان  البتــه  کــرد.  موفق تــری عمــل خواهــد 

بخــش خصوصــی، بــه مراتــب فراتــر از ایــن اســت و می توانــد در 

واقــع  و موثــر  اقــدام هــم، نقش آفریــن  و  عرصــه سیاســت گذاری 

شــود. 

کــرد: رســالت تشــکل ها و خاصــه اتــاق بازرگانــی در  رخصــت عنــوان 

انجــام امــور تحقیقاتــی و نــگاه معطــوف بــه آینــده بــرای موضوعــات 

اقتصــادی بســیار ُپررنــگ اســت و بایــد در ایــن حــوزه هــم الگــو 

باشــد و هــم ســرآمد. 

ــات  ــه دفع ــر ب ــال های اخی ــه در س ک ــرد  ک ــاره  ــی اش ــه مطالبات وی ب

تکــرار شــده امــا بی پاســخ مانده انــد و امــروز در قامــت بحــران بــروز 

کرده انــد. او توضیــح داد: یکــی از شــاخص ترین نمونه هــای آن، 

تولیــدی،  کــز  مرا بــرای  گاز  و  بــرق  تامیــن  اســت.  انــرژی  بحــران 

کــه در ســنوات اخیــر بــه دغدغــه ای جــدی بــدل  موضوعــی اســت 

شــده اســت. 

کــرد: فعــاالن  ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد اضافــه 

تولیــد  بخــش  در  گاز  و  بــرق  هــای  شــرکت  چالــش  اقتصــادی 

کــه بــه رغــم  در قیــاس بــا رشــد تقاضــا را مــی داننــد و امیدوارنــد 

کافــی شــکل بگیــرد تــا در فصــول آینــده،  مشــکالت موجــود، تعامــل 

گذشــته یــا حتــی تابســتان  کــه ســال  مشــکالت و چالــش هایــی 

کــرد، تکــرار نشــود. همیــن امســال بــرای بخــش صنعــت بــروز 

کــرد: همــه مــا چــه در بخــش خصوصــی  وی در پایــان خاطــر نشــان 

ــی  کمیت ــای حا ــی و نهاده ــش دولت ــه در بخ ــکل های آن و چ و تش

گــره از مشــکالت حــوزه تولیــد  بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم و 

کشــور و بــه ویــژه اســتان مــا  بگشــاییم. بخــش بزرگــی از اشــتغال 

در ایــن حــوزه تمرکــز دارد و تولیدکننــدگان مــا در حــال حاضــر بــا 

گریبــان هســتند. امیدواریــم مســیر  چالش هــای جــدی دســت بــه 

مطالبه گری هــای موجــود، متوقــف نشــود.
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نماینــدگان  هیــات  عضــو  روشــنک«،  »محمدحســین     

کشــاورزی خراســان رضــوی از  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کســب  وکار  تالش هــای قابــل توجــه اتــاق بــه منظــور بهبــود فضــای 

بخــش  پارلمــان  اســت  معتقــد  و  می گویــد  اخیــر  ســال  های  در 

ــی ایفــای  ــه خوب ــا تحریم هــا، ب خصوصــی در خــط مقــدم جنــگ ب

کــرده اســت. نقــش 

وی اظهــار داشــت: طــی ســال های اخیــر، اتــاق بازرگانــی اســتان 

کــرده اســت  کســب وکار تــالش  بــه شــدت بــه منظــور بهبــود فضــای 

خصوصــی  بخــش  چالش هــای  و  مشــکالت  از  زیــادی  بخــش  و 

و  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  در 

کمیســیون های تخصصــی- مشــورتی و یــا حتــی در تشــکل های 

وابســته بــه اتــاق حل وفصــل شــده اســت. موضــوع صنایــع محــور 

کــه اتــاق در قالــب  غــرب مشــهد از جملــه همیــن مســائل بــوده 

گفت وگــو، پیگیری هــای زیــادی دربــاره آن انجــام داده  شــورای 

رقــم  موضــوع  ایــن  پیرامــون  مطلوبــی  ثمــرات  خوشــبختانه  و 

کــه همــه  خــورد. مصادیقــی از ایــن دســت ُپرشــمار هســتند البتــه 

صــدای  بعضــًا  و  نبوده انــد  نتیجه بخــش  الزامــا  هــم  پیگیری هــا 

ایــن  بــازه مقتضــی شــنیده نشــده اســت.  بخــش خصوصــی در 

ــی  ــاق بازرگان ــرد: ات ک ــران تصریــح  ــاق ای عضــو هیــات نماینــدگان ات

اشــتباه  اقدامــات  و  ناشــیانه  تصمیمــات  اخیــر  ســال های  طــی 

کــرده  کســب وکار را یــادآوری  دولت هــا در امــور اقتصــادی و فضــای 

و در مــواردی باعــث اصــالح امــور شــده اســت. 

دیگــر  از  تحریم هــا  بــا  جنــگ  و  مقابلــه  روشــنک،  بــاور  بــه 

چنان کــه  اســت؛  بــوده  بازرگانــی  اتــاق  جــدی  فعالیت هــای 

اتــاق، در خــط مقــدم  اقتصــادی عضــو  فعــاالن  گفــت  می تــوان 

مقابلــه بــا تحریم هــا بوده انــد و پارلمــان بخــش خصوصــی نیــز در 

اســت. داشــته  قــرار  آن  رأس 

تجــارت،  خ هــای  چر درآوردن  حرکــت  بــه  شــد:  یــادآور  وی 

ــادی از  ــای اقتص ــرایط تحریم ه ــاورزی در ش کش ــدن،  ــت، مع صنع

دســتاوردهای بخــش خصوصــی و در رأس آن اتــاق بازرگانــی بــوده 

تناســبی  و  تعــادل  توانســته  بازرگانــی  اتــاق  اســت. در حقیقــت، 

بــه  را  الزم  هماهنگــی  و  کنــد  ایجــاد  مختلــف  حوزه هــای  میــان 

ــات،  ــن موضوع ــون ای ــهد پیرام ــی مش ــاق بازرگان ــود آورد. در ات وج

کارشناســی  پیشــنهادات  و  شــد  برگــزار  متعــددی  جلســات 

محمد حسین روشنک
کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

تـــــــــــالش هـــــــــــای 
بـــی دریـــــــــغ اتــــاق 
بـــه منظور بهبــــود 
کسب وکار فضـای 
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کــه بــه مراجــع دولتــی مربوطــه ارائــه شــد.  گردیــد  مختلفــی احصــاء 

کــرد: به رغــم  ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران خاطرنشــان 

تالش هــا و دســتاوردهای اتــاق بازرگانــی، شــاید فعــاالن اقتصــادی 

و  دارنــد  اتــاق  از  بیشــتری  انتظــارات  کنونــی  در شــرایط ســخت 

همیــن امــر بعضــا باعــث وارد شــدن انتقاداتــی بــه عملکــرد اتــاق 

کــه البتــه بــه ایــن افــراد حــق می دهیــم؛ هــر چنــد  شــده اســت؛ 

کــه بایــد هــر نقــدی را در فضایــی شــفاف و بــا در نظــر  معتقدیــم 

پارلمــان  مشــکالت  یعنــی  داد.  انجــام  جوانــب  تمامــی  گرفتــن 

بخــش خصوصــی را در مواجهــه بــا تحریــم هــا و محدودیــت  روابــط 

خارجــی و همچنیــن ســهل انگاری دولت هــا در توجــه بــه نظــرات 

و  دیــد  داخلــی  خودتحریمی هــای  بعضــا  و  خصوصــی  بخــش 

گفــت.  ســنجید؛ و ســپس از نقایــص ســخن 

روشــنک وجــود پارلمــان بخــش خصوصــی را بــه عنــوان یــک نهــاد 

کشــور  کنش گــر اقتصــادی بــرای جامعــه و عرصــه اقتصــاد  مدنــی 

کــرد: ایــن ســاختار بایــد تقویــت شــود  کیــد  ضــروری دانســت و تا

و فعــاالن اقتصــادی در رأس ماجــرا، بایــد بــه تثبیــت جایــگاه آن 

کننــد. کمــک 

کــه فعــاالن بخــش   انتظــار مــا ایــن اســت 

خصوصــی بــه ایــن مســاله واقــف باشــند 

گــر بخــش  دولتــی همــکاری الزم را بــا  کــه ا

اتــاق  ندهــد،  صــورت  خصوصــی  بخــش 

اختیــارات  از  اینکــه  دلیــل  بــه  بازرگانــی 

نمی توانــد  نیســت،  برخــوردار  چندانــی 

نقـــــــش اثرگــــــــذاری در بهبــــــــود  وضـــــعیت 

باشــد. داشــته  کســب وکار 

کاالی ایــران بــه    پیگیــری چالش هــای ترانزیــت 
آســیای میانــه بــه ویــژه تاجیکســتان

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی در بخــش 

ــورای  ــری ش ــب دبی ــاق در قال ــرد ات ــه عملک ــخنانش ب ــری از س دیگ

دبیــری  بــا  گفت وگــو  شــورای  کــرد:  اذعــان  و  اشــاره  گفت وگــو 

بــه صنایــع محــور  توانســت چالش هــای مربــوط  بازرگانــی  اتــاق 

کاهــش دهــد. ایــن اتفــاق، یکــی  غــرب مشــهد را تــا حــد زیــادی 

اتــاق  بالطبــع  و  گفت وگــو  شــورای  دســتاوردهای  مهم تریــن  از 

ــو  گفت وگ ــورای   ــه ش ــر آن، دبیرخان ــالوه ب ــت. ع ــوده اس ــی ب بازرگان

خصــوص  در  توانســته  تشــکل ها  و  کمیســیون ها  کمــک  بــا 

ــیای  ــه آس ــران ب کاالی ای ــت  ــر راه ترانزی ــر س ــود ب ــای موج چالش ه

میانــه بــه ویــژه تاجیکســتان، پیگیری هــای الزم را داشــته باشــد.

کــه اتــاق در ســال های اخیــر می بایســت  روشــنک معتقــد اســت 

که این تشــکل ارشــد  اقدامــات دیگــری نیــز انجــام می داد؛ اما از آنجا 

بخــش خصوصــی از اختیــارات الزم برخــوردار نیســت، نتوانســته بــه 

کــرد: اتــاق  کنــد.وی خاطرنشــان  حوزه هــای اساســی اقتصــاد ورود 

کارآفرینــان در آرام نگهداشــتن  کانــون  و تشــکل های آن از جملــه 

از  یکــی  عنــوان  بــه  اقتصــادی  فعــاالن  بــرای  کســب وکار  فضــای 

ــه  ماموریت هــای خــود، توفیــق داشــته و بدیــن طریــق از هجمــه ب

کارآفرینــان، ســرمایه گذاران و فعــاالن اقتصــادی جلوگیــری شــده 

گــر اتــاق بازرگانــی و تشــکل های آن در شــرایط فعلــی  اســت. یقینــًا ا

فعالیــت نداشــتند، فعــاالن اقتصــادی بیشــتر تحــت فشــار بودنــد. 

کارآفرینــی یــک مســیر دشــوار و توأمــان لذت بخــش  کــرد:  کیــد  وی تا

کــه قــدم در ایــن راه می گذارنــد بــه هــدف خــود  گــر جوانانــی  اســت. ا

ایمــان داشــته و همــه فــراز و فرودهــا را بــرای رســیدن بــه آن بــه 

جــان بخرنــد؛ نتیجــه هــم شــیرین خواهــد بــود. ایــن عضــو هیــات 

بــرای  مهــم  مولفــه  یــک  را  باورمنــدی  مشــهد  اتــاق  نماینــدگان 

کــرد و بــر رســالت نســل  کاری عنــوان  کســب و  تــاب آوری در فضــای 

کیــد  کارآفرینــان تا کــردن نســل جــوان  صاحــب تجربــه بــرای آمــاده 

گفتــه او در دوره جــاری در ایــن اتــاق هــم مدنظر  کــه بــه  کاری  نمــود، 

بــوده اســت.
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  »احمــد زمانیــان یــزدی«، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 

کیــد  کشــاورزی خراســان رضــوی تا بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کــه طــی چنــد ســال اخیــر، یکــی از تمرکز هــای اصلــی پارلمــان  دارد 

کاال و  بخــش خصوصــی در حــوزه حــل مشــکالت حمــل و نقــل 

گشــایش مســیرهای جدیــد در ایــن حــوزه، بــا هــدف  ترانزیــت و 

احیــای ظرفیت هــای اقتصــادی ایــن بخــش بــوده اســت. 

کــه مانــع تراشــی ترکمنســتان  کــرد  زمانیــان، در عیــن حــال عنــوان 

کامیون هــای ایرانــی در  در بازگشــایی مجــدد مرزهایــش بــه روی 

کــه بخشــی از تالش هــای  دو ســال اخیــر، یکــی از موانعــی بــوده 

گذاشــته اســت. کام  ــا ــور را ن مذک

بخش هــای  بــر  کرونــا  ویــروس  تاثیرگــذاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــه ویــژه حــوزه اقتصــاد، اظهــار داشــت: از اواخــر ســال  مختلــف و ب

وجــود  بــا  و  بودیــم  دنیــا  در  ویــروس  ایــن  شــیوع  شــاهد   ۱398

محدودیت هــای ناشــی از آن، عملکــرد اتــاق در حــوزه پیگیــری 

ــات  ــار نکــرد. هی ــه دچ ــه خدش ــی را ب ــش خصوص ــات، بخ موضوع

کــرد تــا در ایــن بــازه، مطالبه گــری  نماینــدگان اتــاق مشــهد تــالش 

ــا و فعــال بمانــد؛ توأمــان اتــاق بازرگانــی بــه  بخــش خصوصــی، پوی

وظایــف خــود در حــوزه بررســی و پیگیــری مشــکالت و جمع بنــدی 

نهادهــای  بــه  مشــورتی  دیدگاه هــای  ارائــه  منظــور  بــه  نظــرات 

کمیتــی، عمــل نمایــد.  حا

کشــورها  ــا بــر مــراودات تجــاری میــان  کرون زمانیــان بــه تاثیــر ســوء 

ــه  کامیون هــا ب ــه ای از آن را در ممنوعیــت ورود  ــرد و نمون ک اشــاره 

کــه تــداوم آن در ماه هــای  ک ترکمنســتان دانســت. اتفاقــی  خــا

بعــد، بــرای فعــاالن حــوزه ترانزیــت و حمــل و نقــل بیــن المللــی 

تالش و پیگیری 
مجـدانه اتاق در 
ح و بررســی  طــــر
مشکالت حوزه 
حمــــــل و نقـــــــل
و تـــــرانــــــــزیــــــــت

احمد زمانیان یزدی
کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
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ایــن  بــر  او  زد.  رقــم  را  متعــددی  مشــکالت  رضــوی،  خراســان 

مســئله  ایــن  رفــع  راســتای  در  اتــاق  کــه  کــرد  کیــد  تا موضــوع 

ــاب  گرچــه ب ــه انجــام رســانده اســت و ا پیگیری هــای بســیاری را ب

گرفتــه امــا  کشــور شــکل  کــرات اقتصــادی مثبتــی میــان دو  مذا

نشــده اند.  گشــوده  گره هــا  همــه  هنــوز 

ــا  ــرد: ب ک ــاق مشــهد خاطــر نشــان  ایــن عضــو هیــات نماینــدگان ات

ــن  ــل بی ــل و نق ــش حم ــرز، بخ ــن م ــکل در ای ــداوم مش ــه ت ــه ب توج

کشــورهای  المللــی مــا، بــه مســیرهای جایگزیــن از دریــا و دیگــر 

اندیشــید. همســایه 

ــاد  ــرخس و لطف آب ــر، ترکمنســتان مــرز س ــاه اخی ــد م ــه در چن  البت

امــر  ایــن  و  کــرده  بازگشــایی  ترانزیــت  نــاوگان  بــرای ورود  تنهــا  را 

کــه در آینــده، مــرز ترکمنســتان بــه وضعیــت  نویدبخــش آن اســت 

ریلــی  مــرز  اخیــر،  ماهــه   ۱۰ در  همچنیــن  برگــردد.  کرونــا  از  قبــل 

بازگشــایی  ترکمنســتان  بــه  کاالهــا  حمل ونقــل  بــرای  )راه آهــن( 

شــده اســت. بخــش مهمــی از همیــن دســتاورد هــم بــه واســطه 

رقــم خــورد.  بخــش خصوصــی  پیگیری هــای مســتمر 

ــاق بازرگانــی اســتان در حــل ایــن  زمانیــان از تــالش و ممارســت ات

ترانزیــت  و  حمل ونقــل  کمیســیون  طریــق  از  ویــژه  بــه  مشــکل 

ســخن بــه میــان آورد و اظهــار داشــت: اتــاق مشــهد پیگیــری و 

تالش هــای متعــددی در زمینــه رفــع مشــکالت بخــش خصوصــی 

ایــن  اعظــم  اینکــه بخــش  بــه دلیــل  امــا  کــرد؛  ایــن موضــوع  در 

کشــور دیگــری اســت، رفــع آن بــا مشــکل مواجه  مســئله مربــوط بــه 

کنــون و پــس از بازگشــایی ایــن دو مــرز،  شــده اســت و امیدواریــم ا

ترددهــا بــه ترکمنســتان روان تــر شــود. 

از  ایــران در بخــش دیگــری  اتــاق  نماینــدگان  ایــن عضــو هیــات 

ح هــای  بــا برنامه هــا و طر اتــاق مشــهد  بــه همراهــی  ســخنانش 

کــرد: اقتصــادی دولــت در اســتان اشــاره و عنــوان 

ایــن  خصوصــی  بخــش  پارلمــان  تــالش   

کــه بــه  تــالش بخــش خصوصــی ایــن بــوده 

گام بــردارد و هــر  نفــع اقتصــاد ایــن خطــه 

همیــن  بــا  نیــز  دولتــی  دســتگاه های  کجــا 

اتــاق  داده انــد؛  انجــام  را  اقدامــی  نیــت، 

 
ً
بعضــا و  نمــوده  همراهــی  خــود  قــواره  در 

کارشناســی و تحلیلی انجام  کار  ســاعت ها 

داده تــا نــگاه و دیــدگاه بخــش خصوصــی 

در مســیر اجــرا، مــورد غفلــت واقــع نشــود. 

گفت وگو    نقش آفرینی اتاق در شورای 

گفت وگــوی دولــت  زمانیــان در بــاب نقش آفرینــی اتــاق در شــورای 

کــرد: اغلــب  و بخــش خصوصــی اســتان نیــز نکاتــی بیــان و تصریــح 

نماینــدگان  هیــات  جلســات  کمیســیون ها،  در  کــه  موضوعاتــی 

بازگــو  ح و  اتــاق مطــر و دیگــر نشســت های تخصصــی و تحلیلــی 

بــه  کارشناســی  یــک مســیر دقیــق  از  پــس  نهایــت  می شــود، در 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی می رســد؛ البتــه  شــورای 

از ســوی دســتگاه های  گفت وگــو  گــر تمامــی مصوبــات شــورای  ا

اجرایــی، عملیاتــی می شــد؛ قطعــا دســتاوردهای بزرگــی از عملکــرد 

ــرد:  ک ایــن ســاختار در اســتان حاصــل می آمــد. وی خاطــر نشــان 

بــه  اجرایــی  دســتگاه های  و  نهادهــا  اعتنایــی  بــی  صــورت  در 

مشــکالت  و  گره هــا  متاســفانه  خصوصــی،  بخــش  دیدگاه هــای 

ادوار  در  امیدواریــم  می مانــد.  باقــی  خــود  روال  بــه  اقتصــادی 

بعــدی، از ســوی دســتگاه های دولتــی متولــی، شــاهد همراهــی 

بیشــتری باشــیم. 
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    »علــی شــریعتی مقــدم«، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 

ــد  ــوی معتق ــان رض ــاورزی خراس کش ــادن و  ــع، مع ــی، صنای بازرگان

تمامــی  بــا وجــود  اســتان  پارلمــان بخــش خصوصــی  کــه  اســت 

کــرده  ارائــه  عملکــردی  اقتصــاد،  بــر  کــم  حا محدودیت هــای 

و  باشــد  اســتان ها  ســایر  بــرای  موفقــی  الگــوی  می توانــد  کــه 

ــدای  ــت ص ــر تقوی ــز ب ــز، تمرک ــاختار نی ــن س ــدام ای ــاخص ترین اق ش

اســت. بــوده  اســتان  بخــش خصوصــی 

وی توضیــح می دهــد: بخــش عمــده اقتصــاد خراســان رضــوی بــر 

ظرفیت هــای بخــش خصوصــی اســتوار اســت. در ایــن ســال ها، 

ــتر  ــه بیش ــر چ ــی ه ــاد همگرای ــر ایج ــتان ب ــی اس ــاق بازرگان ــالش ات ت

کمیســیون های  بدنــه  اســت.  بــوده  حــوزه  ایــن  فعــاالن  میــان 

تخصصــی اتــاق مشــهد از نماینــدگان تشــکل های مرتبــط بــا هــر 

گرفتــه و ایــن یعنــی، عــزم و همتــی در جریــان اســت تــا  حــوزه شــکل 

بخــش خصوصــی اســتان هــر چــه بیشــتر، یکصــدا شــود. 

ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد بــا اشــاره بــه اهمیــت 

در  تصمیم گیــری  هنــگام  در  خصوصــی  بخــش  از  نظرخواهــی 

بــا  دولــت  گــر  ا شــد:  متذکــر  اقتصــاد،  حــوزه  بــر  موثــر  مســائل 

ــرد  ــای خ ــرده و در تصمیم گیری ه ک ــکاری  ــی هم ــای بازرگان اتاق ه

کالن اقتصــادی از بخــش خصوصــی مرتبــط بــا آن نظرخواهــی  و 

نتایــج  نمایــد، شــاهد  اســتفاده  ایــن بخــش  از مشــارکت  و  کنــد 

کــه در قانــون بهبــود  ملمــوس و مطلوبــی خواهیــم بــود. همانطــور 

کســب و کار نیــز بــر لــزوم اســتفاده از نظــرات بخــش  مســتمر محیــط 

کیــد شــده اســت. خصوصــی در هنــگام تدویــن مقــررات تا

کــرد:  عنــوان  مشــهد  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  ایــن 

بخــش  بــه  بایــد  اقتصــادی  امــورات تخصصــِی  در  تصمیم گیــری 

خصوصــی ســپرده شــود و تحقــق ایــن امــر، نیازمنــد همراهی دولت 

از ســوی مســئوالن  بخــش خصوصــی  رســمیت شــناختن  بــه  و 

گــر تصمیم گیــری  کشــاورزی ا اســت. بــه عنــوان مثــال، در حــوزه 

غذایــی،  امنیــت  همچــون  موضوعاتــی  در  آفرینــی  نقــش  و 

صادراتــی  مزیت هــای  آب،  از  رویــه  بــی  اســتفاده  چالش هــای 

کنیــم یــا  گــذار  کشــاورزی و... را بــه بخــش خصوصــی وا محصــوالت 

از مشــورت ایــن بخــش اســتفاده نماییــم، شــاهد بهبــود چشــم گیر 

بــود. خواهیــم  بهره وری هــا  افزایــش  و  موجــود  وضعیــت 

لــزوم افزایـــش
فعالیــــــت های
اتــاق مشهـــــد

درحــــوزه هــای 
دانــــــش بنیـان
و دانـش محور

علی محمد شریعتی مقدم
کشاورزی خراسان رضوی  عضو  هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم 
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کشور    انتقاد از تداوم اقتصاد دستوری در 

مدیریــت  بــر  مبتنــی  سیاســت های  تــداوم  از  مقــدم  شــریعتی 

کــرد: متاســفانه طــی  کشــور انتقــاد و بیــان  دســتوری اقتصــاد در 

کشــور  در  رویــه  ایــن  تــداوم  و  اســتمرار  شــاهد  اخیــر  ســال های 

مضرتریــن  از  دســتوری  اقتصــاد  کــرد:  کیــد  تأ وی  هســتیم.       

ــادی  ــای اقتص ــی در برنامه ه ــب ناهماهنگ ــه موج ک ــت  روش هاس

و تشــدید ناپایــداری اقتصــاد می  شــود. پارلمــان بخــش خصوصــی 

کشــور  نیــز  بارهــا نســبت بــه اثــرات ایــن رویــه بــر  آینــده اقتصــاد 

اســت. هشــدار داده 

بــه  اشــاره  بــا  مشــهد  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  ایــن   

ظرفیت هــای اقتصــادی خراســان رضــوی و ضــرورت اســتفاده از 

ایــن پتانســیل ها بــا نقــش آفرینــی بخــش خصوصــی، متذکــر شــد: 

در خراســان رضوی بــه دلیــل وجــود مرقــد مطهــر امــام رضــا )ع(، 

شــاهد ورود مســئوالن بــه شهرســتان مشــهد و برقــراری تعامــالت 

بــا  متاســفانه  امــا  بوده  ایــم؛  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  بــا  گــون  گونا

کم رنگ تــر  کرونــا ایــن رفــت و آمدهــا و تعامــالت  شــیوع بیمــاری 

کنتــرل شــده اســت، فضــای  کــه ایــن بیمــاری  شــد. امیدواریــم حاال

ــای  ــزاری رویداده ــرای برگ ــم ب ــی ه ــرد و فرصت ــق بگی ــالت رون تعام

اقتصــادی مختلــف فراهــم شــود تــا فعــاالن بخــش خصوصــی از 

بهره منــد شــوند. آن  بــرکات 

اتــاق  فعالیت هــای  افزایــش  لــزوم  بــر  وی 

ویــژه  بــه  زیرســاختی  حوزه هــای  در  مشــهد 

عرصــه دانش بنیــان و دانــش محــور بــا نــگاِه 

دانــش  بازرگانــی،  دانــش  تجــارت،  دانــش 

کــرد. کیــد  تا و...  مدیریــت 

اتــاق  در  جــاری  در دوره  کــه  ارزشــمندی  اقدامــات  از  یکــی  وی 

کشــاورزی و آب آن پیگیــری شــد  را ایجــاد  کمیســیون  مشــهد و 

گــذار شــده بــه اســتان  کشــاورزی وا میزهــای تخصصــی محصــوالت 

و نیــز، دریافــت نظــرات پیرامــون حــذف ارز ترجیحــی و تاثیــر آن بــر 

کــرد. تالشــی  زنجیــره ارزش محصــوالت دام، طیــور و آبزیــان عنــوان 

گفتــه او در راســتای ســاماندهی مشــکالت موجــود و توأمــان  کــه بــه 

ــر ظرفیت هــای ســرمایه گذاری انجــام شــده اســت.  ــز ب تمرک

شــریعتی مقــدم بــا اشــاره بــه پتانســیل مطلــوب خراســان رضوی 

داشــت:  اظهــار  دارویــی  گیاهــان  کشــت  توســعه  و  تولیــد  در 

اســتان  بــه  حــوزه  ایــن  در  نیــز  الزم  ظرفیت هــای  خوشــبختانه 

اســت .  شــده  داده  تخصیــص 

کشــاورزی اتــاق مشــهد تمــام تــالش  کمیســیون  کــرد:  وی بیــان 

ــردن نقــش تولیدکننــده در چرخــه  ک ــر  خــود را در جهــت پررنــگ ت

کم رنــگ تولیدکننــده  کــه نقــش  کار بســته اســت؛ چــرا  اقتصــاد بــه 

موجــب عــدم تعــادل اقتصــادی می شــود.

خاطــر  رضــوی  خراســان  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  ایــن 

کــه پارلمــان بخــش خصوصــی  کــرد: یکــی از بخش هایــی  نشــان 

ــه  ک ــژه ای داشــته، موضــوع زعفــران اســت  ــز وی ــر آن تمرک اســتان ب

محصــول دارای مزیــت ایــن خطــه بــه شــمار می آیــد. حمایت هــای 

و  تولیدکننــدگان  مشــکالت  بــه  توجــه  امــا  شــده  انجــام  خوبــی 

کــه می توانــد  صادرکننــدگان ایــن بخــش یــک ضــرورت می باشــد 

کنــد. بــازار زعفــران  کمــک  بــه تقویــت بــازار جهانــی ایــن محصــول 

بــا  اقتضائــات،  مهم تریــن  از  بعضــی  بــه  مســئوالن  غفلــت  در 

بــا  آینــده،  در  امیدواریــم  اســت.  مواجــه  جــدی  چالش هــای 

ایــن  مزیتــی  ظرفیــت  مختلــف،  بخش هــای  بیشــتر  همگرایــی 

کــرده و جــای پــای برنــد ایرانــی زعفــران را در  محصــول را تقویــت 

نماییــم. تثبیــت  جهانــی  بازارهــای 
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   »احمدرضــا صفــار طبســی«، عضــو هیــات نماینــدگان اتاق 

کیــد  کشــاورزی خراســان رضــوی تا بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کــه اتــاق در ســال های اخیــر، در راســتای شناســایی موانــع  دارد 

قابــل  اقدامــات  اقتصــادی  فعــاالن  فعالیــت  مســیر  در  موجــود 

توجــه و ارزشــمندی انجــام داده اســت.

صفــار طبســی، اولیــن قــدم و شــرط الزم بهبــود وضعیــت اقتصادی 

کســب و کار خوانــد و  کشــور را شناســایی موانــع موجــود در محیــط 

گفــت: اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی بــه عنــوان پارلمــان بخــش 

کمیســیون های تخصصــی خــود و  خصوصــی اســتان، بــا تقویــت 

برگــزاری جلســات مســتمر بــا فعــاالن اقتصــادی در جهــت احصــاء 

گام برداشــته اســت؛ البتــه  ــع موجــود  مشــکالت و شناســایی موان

اتــاق، هــر  لــذا  کافــی نیســت.  بــه تنهایــی  شناســایی چالش هــا 

کارشناســانه و  یــک از  موانــع شناســایی شــده را پــس از بررســی 

ریشــه یابی عوامــل بــروز مشــکل، بــا مراجــع مربوطــه در اســتان و 

ح می نمایــد.  کشــور مطــر

کــرد: یکــی از  کیــد  ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد تا

کــه اتــاق بــرای پیگیــری مشــکالت موجــود از آن  ظرفیت هایــی 

بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی  بهــره می گیــرد؛ شــورای 

ــان  ــا می ــل پوی ــراری یــک تعام ــه  موجــب برق ک ــتری  ــد. بس می باش

ایــن دو بخــش در اســتان شــده اســت. 

در حــال حاضــر  و  تــا بــه امــروز، مســائل متعــددی از بخــش معــدن 

کمیســیون معــدن اتــاق در دبیرخانــه  و صنایــع معدنــی توســط 

ح شــده و بــا همفکــری دبیرخانــه، راه حل هایــی بــرای  شــورا مطــر

فائــق آمــدن بــر مشــکالت اتخــاذ شــده اســت. مســائل مختلفــی 

ــه  ــری و ب ــت پیگی ــدگان دول ــور نماین ــا حض ــورا و ب ــطح ش ــز در س نی

نتیجــه نهایــی نزدیــک  شــده اســت.

اقدامات ارزشمند 
اتاق در ریشـه یابی 
و پیگیری مشکالت
احمدرضا صفار طبسیفعاالن اقتـصــــادی

کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
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»امنیــت  را  اقتصــادی  فعــاالن  موجــود  دغدغــه  مهمتریــن  وی 

کســب و کار و ســرمایه گذاری دانســت و ابــراز  و ثبــات« در فضــای 

گالیــه دارد،  گهانــی قوانیــن  گــر فعــال اقتصــادی از وضــع نا کــرد: ا

ــا اینکــه زمــان  ــا نگــران آینــده مبهــم ســرمایه و صنعتــش اســت ی ی

زیــادی را صــرف بیــان مطالبــات حداقلــی و ابتدایــی فعالیتــش 

کــه بیــش از همــه نیازمنــد  صــرف می کنــد، بــه ایــن دلیــل اســت 

امنیــت و ثبــات اقتصــادی بــوده امــا ایــن دو مهــم بــرای او تامیــن 

نشــده اســت.

خ  عــوض شــدن مســئوالن ر بــا  گاهــی  کــه  رویکــردی  تغییــرات   

چنــان  بعضــًا  سیاســتگذاری ها،  در  تحــول  بــا  گاه  و  می دهــد 

نــوع  هــر  از  را  اقتصــادی  فعــاالن  عمــال  کــه  اســت  شــتابزده 

ــر  ــی ب ــت حت ــن وضعی ــازد. ای ــز  می س ــدت عاج ــزی بلندم برنامه ری

اســت. اثرگــذار  نیــز  بازرگانــی  اتــاق  همچــون  تشــکلی  فعالیــت 

نبایــد  کــرد:  کیــد  تا ایــران  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  ایــن 

کشــور در بخــش خصوصــی  اجــازه دهیــم ناامیــدی از پیشــرفت 

مانــع پیشــرفت  بزرگتریــن  ناامیــدی  کالم،  یــک  کنــد. در  رخنــه 

از طریــق  ایــن ســم مهلــک  بایــد مراقــب باشــیم  کشــور اســت و 

قانون گذاری هــای غیرهدفمنــد و مدیریــت غیرتخصصــی بــه بدنــه 

جامعــه و بــه بخــش خصوصــی تزریــق نشــود. اتــاق تمــام تــالش 

کار بســته اســت. خــود را در ایــن راســتا بــه 

  ضرورت ثبات در برنامه های توسعه  ای استان

ــه نقــش آفرینــی  صفــار طبســی در بخــش دیگــری از ســخنانش، ب

و  کــرد  اشــاره  اســتان  اقتصــادی  برنامه هــای  در  مشــهد  اتــاق 

اظهــار داشــت: ارزیابــی عملکــرد اتــاق و همــکاری فــی مابیــن اتــاق 

و نهادهــای دولتــی متولــی در اســتان، مســتلزم بررســی دقیــق و 

گذشــته اســت. بــا ایــن بررســی، نخســتین  کارشناســانه ســنوات 

و  دفعــی  تغییــرات  می کنــد،  جلــب  را  مــا  توجــه  کــه  مســئله ای 

گهانــی مســیر توســعه و رویکردهــای اتخــاذی بــرای تحقــق آن  نا

در اســتان اســت. بخــش خصوصــی ســهم زیــادی در فعالیت هــای 

اقتصــادی اســتان دارد. 

ــع  ــاق مشــهد توضیــح داد: در واق ایــن عضــو هیــات نماینــدگان ات

امــا  ایجــاب می کنــد  ایــن طــور  ایــن خطــه،  اقتصــادی  ســاختار 

بــه مثابــه  بــرای خراســان رضــوی،  اقتصــادی  برنامه ریزی هــای 

کشــور شــاهدیم؛ دارای یــک ثبــات و اســتمرار  کالن  آنچــه در ســطح 

نیســت و بــا تغییــر افــراد در یــک پســت یــا مســئولیت، ایــن برنامه هــا 

ــا بعضــا متوقــف می شــوند.  کننــد ی هــم تغییــر مــی 

و  اتــاق  می رســد  نظــر  بــه  این هــا،  همــه  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 

بــه خوبــی  نهادهــای دولتــی متولــی در حــوزه اقتصــاد اســتان، 

کننــد. امیدواریــم ایــن هماهنگی هــا حفــظ  تعامــل خــود را حفــظ 

تقویــت شــود. و 

گفــت:  امــا فرامــوش نکنیــم  صفــار طبســی 

گــذاری مســیر توســعه، مفهومــی  کــه ریــل 

کــه هــر چهــار ســال بــا یــک نــگاه  نیســت 

کلــی دچــار دگرگونــی شــود.  بــه  متفــاوت 

بهتــر اســت در ایــن زمینــه بــه ثبــات بیشــتر 

افزایــش بهــره وری  تــا شــاهد  بیاندیشــیم 

عملکــردی نهادهــای درگیــر باشــیم.

ح  مطــر امــروز  کــه  نقدهایــی  ایــن  از  پــاره ای  کــرد:  کیــد  تا وی 

می کنیــم، بایــد متوجــه خــود مــا در بخــش خصوصــی هــم باشــد. 

تشــکل ها و فعــاالن اقتصــادی مــا نیــز عــاری از ایــراد نیســتند امــا بــه 

هــر شــکل، انعــکاس واقعــی مســائل می توانــد مســیر مطالبه گــری 

را اصــالح نمایــد و تقویــت جایــگاه بخــش خصوصــی و نهادهــای 

ــی را منجــر شــود. ــاق بازرگان ــه ویــژه ات تشــکلی ایــن حــوزه ب
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کبــر علیــزاده قنــاد«، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق      »علــی ا

ــد  ــوی معتق ــان رض ــاورزی خراس کش ــادن و  ــع، مع ــی، صنای بازرگان

کیــدات قانونــی،  کــه دولــت در ســال های اخیــر، علی رغــم تا اســت 

بخــش  از  نظرخواهــی  و  تخصصــی  مشــارکت جویی  زمینــه  در 

خصوصــی توفیقــی حاصــل نکــرده و حرکــت تصمیم ســازان در ایــن 

مســیر، ضعیــف بــوده اســت.

صــدور  هنــگام  در  دولــت  کــه  صورتــی   در  داشــت:  اظهــار  وی 

بهــره  خصوصــی  بخــش  نظــرات  از  ابالغیه هــا،  و  بخشــنامه ها 

حاصــل  اقتصــادی  عرصــه  در  بهتــری  نتایــج  قطعــا  می ُبــرد، 

می شــد. در واقــع، اتــاق بازرگانــی می توانســت بــه مثابــه مشــاوری 

ــاق  ــن اتف ــر ای گ ــد و ا کن ــل  ــت عم ــرای دول ــد ب ــص و قدرتمن متخص

بــاب  در  را  بهتــری  مراتــب  بــه  نتایــج  قطعــًا  می خــورد،  رقــم 

می بودیــم،  شــاهد  کشــور  اقتصــاد  بــرای  مأخــوذه  تصمیمــات 

و  می یافــت  کاهــش  نیــز  خلق الســاعه  بخشــنامه های  صــدور 

قــرار  بررســی  و  بحــث  مــورد  کارشناســی تری  شــکل  بــه  مســائل 

. فــت می گر

دوره  در  رضــوی  خراســان  اتــاق  اقدامــات  خصــوص  در  وی 

تمــام  بــا  بازرگانــی  اتــاق  کــرد:  عنــوان  نماینــدگان،  هیــات  نهــم 

خصوصــی  بخــش  مشــکالت  و  مســائل  پیگیــر  محدودیت هــا، 

داده  انجــام  خوبــی  بــه  را  خــود  رســالت های  و  وظایــف  و  بــوده 

اســت؛ بــه ویــژه آنکــه در ایــن دوره پیگیری هــای مطلوبــی توســط 

اســت. گرفتــه  صــورت  تخصصی-مشــورتی  کمیســیون های 

کــرد: تــا بــه امــروز هــم در موضــع مطالبه گــری  کیــد  علیــزاده قنــاد تا

کارشناســی، اتفاقــات خوبــی  و هــم در ارائــه نظــرات و تحلیل هــای 

را در اتــاق مشــهد شــاهد بودیــم.

ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد، عملکــرد ارگان هــای 

کبر علیزاده قناد علی ا
کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کام  عــــملکــــرد نا
تصمیم  سازان در 

مشــارکت جـــویی 
و نظـــرخـــواهی از 
بخـــش خصوصی
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را  خصوصــی  بخــش  مشــکالت  و  مســائل  حــل  بــرای  ذی ربــط 

چنــدان مطلــوب ارزیابــی نکــرد و متذکــر شــد: عملکــرد ارگان هــا 

تاثیــر  تحــت  نیــز  را  بازرگانــی  اتــاق  عملکــرد  اســت  ممکــن  گاهــًا 

ــاق  ــرد ات ــی عملک ــوان خروج ــال، می ت ــن ح ــا ای ــد. ب ــرار داده باش ق

نمــود.  ارزیابــی  مطلــوب  را  اتــاق  کمیســیون های  و  بازرگانــی 

کــه بســیاری از مســائل و مشــکالت  شــاهد ایــن مدعــا آن اســت 

بخــش خصوصــی بــه مجلــس شــورای اســالمی منعکــس شــد و 

ــوی  گفت وگ ــورای  ــرد ش ــان، عملک ــن می ــد. در ای گردی ــل  حل وفص

دولــت و بخــش خصوصــی و نقــش اتــاق در ایــن شــورا را نمی تــوان 

گرفــت. نادیــده 

وی بــا اشــاره بــه همراهــی اتــاق بــا بخــش دولتــی در اســتان بــه 

و  از دولــت  بخــش خصوصــی  پیگیــری درخواســت های  منظــور 

کــرد: عنــوان  اقتصــادی،  فعــاالن  دغدغه  هــای  ح  طــر

در  مدیریتــی  مکــرر  تغییــرات  کــه  البتــه   

ثمررســاندن  بــه  در  را  مــا   
ً
بعضــا اســتان 

ایــن  بــا  گذاشــت.  کام  نــا مطالباتمــان، 

حــال تمــام ســعی اتــاق بازرگانــی آن اســت 

کــه همراهــی الزم را در بــه ثمــر  رســاندن 

فعالیت هــای  از  حمایــت  ح های  طــــــر

و  باشــد  داشــته  اســتان  در  اقتصــادی 

کمیتــی  ارتبــاط الزم را بــا بدنــه دولتــی و حا

کنــد.  برقــرار  شایســتگی  بــه  خطــه،  ایــن 

.
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  »مجیــد محمدنــژاد«، عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی 

مشــهد، ســوء مدیریــت و فقــدان تفکــر سیســتمی را مشــکل اصلــی 

ــودن  ــم ب ک ــورت حا ــت در ص ــد اس ــد و معتق ــور می دان کش ــاد  اقتص

گریبــان  تفکــر سیســتمی، امــروز بــا بســیاری از مشــکالت دســت بــه 

نبودیــم. 

محمدنــژاد بــا اشــاره بــه لــزوم امیدبخشــی بــه بخــش خصوصــی 

نســبت بــه آینــده و نقش آفرینــی اتــاق بازرگانــی در ایــن زمینــه، 

گفت:متاســفانه در شــرایط فعلــی ناامیــدی میــان بخش خصوصی 

بخــش  اســت.  شــده  کمرنــگ  آینــده  بــه  امیــد  و  شــده  کــم  حا

خصوصــی بایســتی بــه ادامــه فعالیت هــای خــود دلگرم تــر شــود 

کســب وکار،  و الزم اســت بــا برنامــه ای مــدون و تســهیل شــرایط 

خ هــای  چر درآوردن  حرکــت  بــه  جهــت  در  بخــش  ایــن  فعــاالن 

از  می توانــد  دولــت  زمینــه،  ایــن  در  شــوند.  ترغیــب  اقتصــاد، 

یــاری بجویــد. پارلمــان بخــش خصوصــی 

گــردد،  تســهیل  کســب وکار  شــرایط  گــر  ا کــه  اســت  معتقــد  وی 

کــه در دوره جنــگ تحمیلــی، مــردم بــا شــور و شــعف پــا  همان طــور 

بــه میــدان مقابلــه بــا دشــمن می گذاشــتند، بخــش خصوصــی نیــز 

ــد. ــی ورود می کن کارآفرین ــوزه  ــه ح ــدرت ب ــان ق ــا هم ب

وی یــادآور شــد:در ایــن ســال ها اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی 

کیــد بــر اهمیــت مطالبه گــری مســتمر و بــدون  کــرده تــا بــا تا تــالش 

وقفــه، انگیــزه بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی را بــرای تــداوم 

حرکــت و بــاور بــه میســر بــودن تحــول، زنــده نگــه دارد.

ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــا بیــان اینکــه در حــوزه 

کارآفرینــی بایســتی قدم هــای مهمــی برداریــم، متذکــر شــد: ایــن 

مهــم امکان پذیــر نخواهــد بــود؛ مگــر آن کــه بخــش خصوصــی پــای 

کشــور وجود  کار بیایــد. در حــال حاضــر نخبگانــی در بخــش اقتصاد 

کــه از فعالیــت دلســرد هســتند. بایســتی بــا ایــن نخبــگان  دارنــد 

کــرد و چشــم انداز صحیــح را بــه آنــان نشــان داد و نســبت  کــره  مذا

بــه آینــده مطمئــن ســاخت. اتــاق بازرگانــی قطعــا می توانــد در ایــن 

زمینــه نقــش آفریــن باشــد، البتــه منــوط بــه آنکــه جایــگاه ایــن 

تشــکل ارشــد بخــش خصوصــی، محتــرم شــمرده شــود.

فقــــدان تفــکر 
سیـــــستـــــمی، 
مشکل اصلی 
اقتصـاد ایــران 

مجید محمدنژاد
کشاورزی خراسان رضوی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم 
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کــرد: چشــم اندازها و برنامه هــای اســتراتژیک  ــژاد تصریــح  محمدن

ملــی(  تــا  اســتانی  ســطح  )از  بــاال  بــه  پاییــن  از  اقتصــادی 

نیازمنــد بازنگــری بــوده و از ایــن رو ضــروری اســت تــا بــه شــکل 

تخصصی تــری بــا مســائل برخــورد شــود. بخــش خصوصــی بایــد 

کــرده باشــد تــا بهتــر بتــوان از  پــای ســند اســتراتژی اســتان را امضــا 

کــرد. کســب  نتیجــه ای  برنامه ریزی هــا 

بزنــگاه  بــه ملزومــات توســعه تجــارت خارجــی در  وی اشــاره ای 

ارتبــاط  کــرد:  بیــان  اقتصــادی،  محدودیت هــای  و  تحریم هــا 

در  دولــت  راهبــرد  ترکمنســتان  نظیــر  همســایه،  کشــورهای  بــا 

ــازار ایــن  ــه ب ــرای ورود ب ایــن بخــش اســت امــا بخــش خصوصــی ب

کشــورها نیازمنــد حضــور در بــازار مقاصــد هــدف صادراتــی اســت و 

ایــن مهــم بایــد تســهیل شــود.

و  ترانزیــت  هزینه هــای  کاهــش  البتــه  کــرد:  کیــد  تا محمدنــژاد 

ــد  ــه بای ک ــزا مســئله بســیار مهــم دیگــری اســت  تســهیل صــدور وی

کشــورهای هــدف مــا پیگیــری شــود. در مجمــوع  کــره بــا  در مذا

کمتــر باشــد، امــکان  هرچــه موانــع داخلــی و رویه هــای ناپایــدار 

ــود  ــی وج ــارت خارج ــعه تج ــوع توس ــدام در موض ــزی و اق برنامه ری

دارد. 

کــرد: بهبــود  ایــران خاطــر نشــان  ایــن عضــو هیــات نماینــدگان 

وضعیــت زیرســاخت ها و هماهنگــی دســتگاه ها، دو اقــدام مهــم 

ــد مــورد توجــه متولیــان امــر  ــه در ایــن بخــش بای ک دیگــری اســت 

قــرار بگیــرد. امیدواریــم بــا نقش دهــی موثــر بــه اتاق هــای بازرگانــی 

فراهــم  را  موثــر  زمینــه مطالبه گــری  بتــوان  اتاق هــای مشــترک  و 

نمــود. 

گذشــت  از  پــس  کــرد: متاســفانه هنــوز  محمدنــژاد خاطرنشــان 

ســالیان ســال، تعامــل موثــری میــان بخــش دولتــی و خصوصــی 

تعامــل  ســیزدهم،  دولــت  دوره  در  مــی رود  امیــد  نــدارد.  وجــود 

گــردد.  ســازنده ای میــان ایــن دو رکــن برقــرار 

وی دربــاره برنامه هــای اقتصــادی دولت هــا بــرای خراســان رضــوی 

گذشــته و مصــادف بــا حضــور اســتانداران مختلــف و البتــه  در ادوار 

کــرد: هــر اســتانداری  بــا ایــن برنامه هــا، تصریــح  همراهــی اتــاق 

می گیــرد،  عهــده  بــر  را  رضــوی  خراســان  هدایــت  ماموریــت  کــه 

برنامه هــای خــاص خــود را دارد؛ امــا تقاضــای بخــش خصوصــی 

ح هــر ایــده ای، از مطالبــات و  کــه قبــل از طــر از اســتاندار آن اســت 

کنــد تــا برنامــه اســتراتژیک مدونــی  تجربیــات ایــن بخــش اســتفاده 

در راســتای توســعه اســتان تدویــن شــود و تــداوم آن بــا حضــور 

مســئولین مختلــف، در ســالهای بعــد هــم پیگیــری شــود.

بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 

بــا  خصوصــی  بخــش  گــر  ا افــزود:  مشــهد 

محوریــت اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی 

اســتانداری  محوریــت  بــا  دولتــی  بخــش  و 

بتواننــد پیــش از هــر اقدامــی، اســتراتژی الزم 

کننــد و در  و مطلوبــی بــرای اســتان تبییــن 

ایــن زمینــه بــه توافــق برســند و ایــن مهــم بــه 

ســند چشــم انداز خراســان رضــوی تبدیــل 

وزارت  از  الزم  مصوبــه  دریافــت  بــا   شــود، 

گام   
ً
کشــور و نهــاد ریاســت جمهوری، قطعــا

مهمــی در راســتای حــل مشــکالت اســتان 

برداشــته خواهــد شــد.
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ــره  ای  ــی چهــــــ ــای خال جـــــــ
خــدوم و مانــدگار در عرصــه 
صنــــعت و معــــــدن استــــان

نگاهی به کارنـامه  » سیدحسین احمـدی سلیمانی«
عضـــــو فقیــــــد هیات نماینــــــدگان دوره نهـــم اتـــــاق 
خراسان رضوی و دغدغه های او برای بخش تولید

عزیــز  جان هــای  ســال  دو  ظــرف  کــه  بــود  بحرانــی  کرونــا،  پاندمــی 

کشــورمان و در اقصــی  گرفــت و خانواده هــای فراوانــی را در  بســیاری را 

ــی صنعــت و معــدن اســتان خراســان رضــوی نیــز از ایــن  کــرد. بخــش خصوصــی و اهال نقــاط جهــان داغــدار 

کشــاورزی خراســان رضــوی روز پنج شــنبه 2۱مــرداد  قاعــده مســتثنی نبــود؛ اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ســال ۱4۰۰ یکــی از اعضــای هیــات نماینــدگان خــود را در اثــر همیــن بیمــاری از دســت داد. 

کــه ســال های  مرحــوم »حســین احمــدی ســلیمانی« چهــره خــدوم صنعــت و معــدن ایــن اســتان 

زیــادی از عمــر ارزشــمندش را صــرف مدیریــت، توســعه، حمایــت و تعالــی بخــش تولیــد و صنعــت نمــوده 

بــود، چشــم از جهــان فــرو بســت تــا بخــش خصوصــی خراســان یکــی از بــزرگان خــود را از دســت بدهــد.

و  ریاســت ســازمان صنایــع  فــوالد خراســان، ۱۰ســال  بــه 9ســال مدیریــت مجتمــع  قریــب  او،  کارنامــه  در 

معــادن خراســان رضــوی، 2ســال ســکانداری ســازمان اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی اســتان، 8ســال ایفــای 

ــه  ــک ده ــوی و ی ــان رض ــتانداری خراس ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــر هماهنگ ــرکل دفت ــگاه مدی ــئولیت در جای مس

کشــاورزی ایــران دیــده می شــود. حضــور در هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ایــن چهــره اقتصــادی در دوره هــای هشــتم و نهــم فعالیــت اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی بــه ترتیــب ریاســت 

کمیســیون های »صنعــت« و »معــدن و صنایــع معدنــی« را برعهــده داشــت.

رویکردهــای مدیریــت  در  فعالیــت خــود، دغدغــه اصالح گــری  ایــام  تمــام  در  احمــدی ســلیمانی  مرحــوم 

ــه  ک ــود  ــرد و معتقــد ب کیــد می ک ــزوم حمایــت از بخش خصوصــی تا ــر ل کشــور را داشــت. وی همــواره ب اقتصــاد 

کشــور،  انــدازه دولــت در اقتصــاد بســیار بــزرگ اســت و ســایه ســنگین دولتی هــا و خصولتی هــا بــر اقتصــاد 

کمبــود نیــروی متخصــص و  کســب و کار را  مانــع توســعه آن می شــود. وی یکــی از ضعف هــای محیــط 

کــه  بهــره وری نادرســت نیــروی انســانی می دانســت و می گفــت: »متاســفانه در مــواردی شــاهدیم 
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ــه بهــره وری  ــه در شــرایطی می توانیــم ب ک ــی اســت  ــدارد؛ ایــن درحال کار مــا، تخصص هــای الزم وجــود ن در چهارچــوب مدیریتــی و نیــروی 

کــه از فنــاوری دنیــا و دانــش روز بهره منــد باشــیم.« واقعــی برســیم 

کشور دغدغه مرحوم احمدی سلیمانی نسبت به اصالح رویکردهای مدیریت اقتصاد 

نگــرش عضــو فقیــد هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد در دوره هــای هشــتم و نهــم نســبت بــه وضعیــت بخــش صنعــت و معــدن، آینــده ایــن عرصــه و 

گفت وگــوی منتشــر نشــده اش مشــهود اســت.  کشــور، در آخریــن  دغدغه منــدی اش در زمینــه اصــالح رویکردهــای مدیریــت اقتصــاد 

گفتــه بــود: »قوانیــن بی ثبــات  مرحــوم احمــدی ســلیمانی 

مالــی، مشــکالت عمــده چرخــه  تامیــن  کننــده و چالــش 

ســرمایه  بــازار  نــه  موجــود،  شــرایط  در  هســتند.  تولیــد 

تســهیالت  نــه  و  اســت  موجــود  مالــی  نیــاز  پاســخگوی 

ــش،  ــن بخ ــع ای ــه نف ــی ب گره خ آن(  ــر ــه ن ــه ب ــا توج ــی )ب بانک

خ هــای  نر کــه  هــم  خارجــی  منابــع  ســویی  از  می گشــاید. 

و  تحریم هــا  دلیــل  بــه  هســتند،  رقابتــی  و  داشــته  ارزانــی 

نیســت.« اســتفاده  قابــل  ایــران،  سیاســی  ویــژه  شــرایط 

بازارهــای  بایــد  گذشــته  ســال های  »در  بــود:  معتقــد  او 

بــا  امــروز  تــا  می کردیــم  تقویــت  بیشــتر  را  مالــی  تامیــن 

مواجــه  بخــش  ایــن  در  ارزان تــری  و  بیشــتر  گزینه هــای 

باشــیم.«

روزهــای  واپســین  تــا  ســلیمانی  احمــدی  مرحــوم 

بــه  هــم  آن  فســاد  تشــدید  درخصــوص  زندگــی اش 

گفت وگــوی  آخریــن  در  و  بــود  نگــران  تحریم هــا  بهانــه 

کــه نقــش  کیــد داشــت: »دســتگاه های نظارتــی  خــود تا

برخــورد بــا مفســدان اقتصــادی را دارنــد، بــه هیچ وجــه 

در  امــا  نکننــد؛  اغمــاض  فســاد  کــردن  متوقــف  بــرای 

بــه ظرافت هــای تفــاوت میــان  نظارت هــای خــود بایــد 

یــک سوءاســتفاده کننده و مدیریــت ریســک پذیر و دارای 

ُحســن نیــت توجــه داشــته باشــند تــا جــاده اشــتغال و 

بمانــد.« بــاز  ارزآوری 

در  رضــوی  خراســان  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  فقیــد  عضــو 

فضــای  »توســعه  بــود:  گفتــه  نهــم،  و  هشــتم  دوره هــای 

گــرو توســعه بازارهاســت؛ لــذا نیازمنــد  کســب و کار در ایــران در 

کــه در حوزه هــای مختلــف، جایــگاه خــود را در  آن هســتیم 

بــازار جهانــی توســعه ببخشــیم. طبیعتــا تحریم هــا مانــع بزرگی 

کــه بــا دشــواری بــه  در ایــن حــوزه هســتند؛ امــا فرصت هایــی 

کــف برونــد. دســت آمده انــد نیــز نبایــد بــه ســادگی از 

کــرده  گالیــه  گفتــه بــود و در عیــن حــال  کشــور و اســتان ســخن  مرحــوم احمــدی ســلیمانی از ظرفیت هــای فــراوان بخش هــای صنعــت و معــدن 

کشــور، در اولویــت برنامه ریــزی  مدیــران  کــه بــا وجــود مزیت هــای فــراوان در ایــن بخش هــا، اســتفاده از آن هــا بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی  بــود 

مــا نبــوده اســت.

کشــاورزی ایــران، مرحــوم احمــدی ســلیمانی خدمتگــزاری صدیــق  گفتــه »غالمحســین شــافعی«، رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  بــه 

کار بســت و جــای خالــی چنیــن  کشــور، بــا بی تکلفــی بــه  کــه تمامیــت خویــش را در خدمتگــزاری بــه مــردم، خاصــه در بخــش اقتصــاد  بــود 

ــر نخواهــد شــد. شــخصیتی بــه آســانی ُپ
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کبیـــــر«،  گفت وگویی با »علی 
دبیـــــــر اتــــــــــاق خـــــراسان رضوی 

درباره شاخص ترین اقـــــــــــــــدامات     
این نهــاد تشکلی در دوره نهـــــــــم:

قدیمی تریــن  زمــره  در  رضــوی  خراســان  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق 

کمتــر از یــک دهــه دیگــر، ۱۰۰ســالگی اش را ُپــر خواهــد  کــه در  کشــور اســت  اتاق هــای اســتانی 

گــذر ســالیان، خانــه بخــش خصوصــی بــوده و هســت و هــر چهارســال  کــرد. ایــن اتــاق در 

کســوت در عرصــه اقتصــاد، بــه رای هم صنفان شــان  یک بــار نیــز جمعــی از صاحبــان تجربــه و 

ســکان امــور را در ایــن نهــاد تشــکلی بــه دســت می گیرنــد.

گذشــته بــه امــروز و از حــال بــه فــردا بــه میراث  کــه از  شــاید وصــف حــدود چندیــن دهــه فعالیــت ایــن اتــاق، خشــت بــه خشــت ســاختن بنایــی باشــد 

گذشــته  رســیده و خواهــد رســید. ایــن اتــاق حــاال و در خاتمــه ایســتگاه نهــم خــود، بنــا بــه آنچــه تعهــد منتخبیــن ایــن دوره بــوده؛ بنایــی بلندتــر از 

کــه در آغــاز هــر  گذشــته، بدنــه اجرایــی ایــن نهــاد تشــکلی، مجــری و ناظــر راهبردهایــی هســتند  اســت. امــا در مســیر تغییــرات و تحــوالت چهارســال 

گــزارش می شــود. دوره تدویــن و در انتهــای آن جمع بنــدی و بــه اعضــاء و ذی نفعــان ایــن نهــاد 

کــه بحران هــای اقتصــادی و تحریمــی  کــه تــا رســیدن بــه قــرِن خــود فاصلــه چندانــی نــدارد؛ »دوره نهــم« اش بــا همــه فــراز و فرودهایــی  در اتاقــی 

کارنامــه متفاوتــی دارد؛ کرونــا و تغییــرات اجتماعــی و تحــوالت سیاســی عامــل آن بوده انــد،  4ســال اخیــر، شــیوع بیمــاری 
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کشــاورزی خراســان رضــوی  کبیــر« دبیــر اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  کــه راوی آن در ایــن مطلــب، »علــی 

کرســی مقــام اجرایــی ایــن نهــاد تشــکلی، ناظــر چهــار دوره حضــور منتخبیــن فعــاالن اقتصــادی  کــه در  اســت. او 

اســتان خراســان رضــوی در قامــت هیــات نماینــدگان ایــن اتــاق بــوده اســت، حــاال از آنچــه در ایــن چهــار ســال 

گذشــته، چنیــن می گویــد: »ســخت« )دوره نهــم( 

ح مسئله تا مطالبه گری برای حل مشکالت بخش خصوصی   تعریف یک مسیر مشخص از طر

کرده  گرفتاری ها و چالش های زیــادی را تحمل  گذشــته  »اقتصــاد ایــران در بیــش از چهــار دهه 

کــه در هــر بخشــی از آن، فعالیــت مولــد یــا حتــی مســئولیت ســاماندهی داشــته اند،  و افــرادی 

ــر از هــر نظــر  ــا ایــن همــه، مشــکالت چهــار ســال اخی ــد. ب مرارت هــای فراوانــی را تجربه کرده ان

ــور دادن اقتصــاد بیمــار و دســت وپای بســته در غــل  ــوده و عب ــر ب ــر و عمیق ت ســخت تر، بزرگ ت

و زنجیــر رکــود و تــورم و تحریــم، ماموریتــی دشــوار بــرای نهادهــای تشــکلی بخــش خصوصــی و 

اعضــای آن هــا بــه شــمار می آمــده اســت.«

کارهــا در ایــن چنــد ســال اخیــر تجربــه نمــوده و تشــکل های  کســب و  کــه  ح دهــد  این هــا را »کبیــر« می گویــد تــا شــرایط محیطــی را شــر

اقتصــادی از جملــه اتاق هــای بازرگانــی، منتقــد آن بوده انــد.

گرفتــه، روی تقویــم تــا فروردیــن و اردیبهشــت  گزارشــی اجمالــی از آنچــه در ایــن دوره انجــام  دبیــر اتــاق خراســان رضــوی بــرای ارائــه 

۱398 و اولیــن جلســات هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد بــه عقــب بازمی گــردد و توضیــح می دهــد: از جملــه اولویت هــا  و راهبردهایــی 

ح مســائل و مشــکالت فعــاالن  کــه اعضــای هیــات نماینــدگان دوره نهــم بــرای پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان تعییــن نمودنــد؛ طــر

اقتصــادی و پیگیــری مجدانه تــر آن  هــا، چــه در چهارچــوب ظرفیت هــا و خدمــات داخلــی اتــاق و چــه در قالــب پتانســیل های 

گرفــت، ارتقــای ســطح خدمــات بــا توجــه بــه نیــاز موجــود  کــه مــورد توجــه قــرار  پیگیرانــه بیــرون از آن بــوده اســت. موضــوع دیگــری 

ح و مصــوب شــد، نتایــج دو مرحلــه نیازســنجی از  بــود. در آنچــه بــه عنــوان راهبردهــا و ماموریت هــای دوره جــاری اتــاق مطــر

اعضــای اتــاق خراســان رضــوی، نقــش جــدی داشــت.
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کــه  کــه در راســتای اجــرای راهبردهــای اصلــی دوره نهــم برداشــته شــده و اصالحاتــی  گام هایــی  او نقبــی می زنــد بــه آغازیــن 

کمیســیون ها ، تقویــت حمایــت از تشــکل ها و ارتقــای عملکــرد بخش هــای اجرایــی اتــاق مشــهد رقــم  در رویکــرد فعالیــت 

کبیــر توضیــح می دهــد: خــورده اســت. 

»مســئولیت های  کمیســیون های  آن هــا،  میــان  در  کــه  داشــتند  فعالیــت  کمیســیون   11 دوره  ایــن  در   

ــا  گرفتنــد. در واقــع ب کار و تامیــن اجتماعــی« بــرای نخســتین بــار شــکل  اجتماعــی«، »انــرژی«  و »مالیــات، 

گذاشــته شــده  کــه از جانــب اعضــاء بــا مــا در میــان  نگاهــی بــه اقتضائــات موجــود و در پاســخ بــه مطالباتــی 

ــد.  گردی ــاد  ــالح و ایج ــف، اص ــیون تعری کمیس ــه  ــن س ــاختار ای ــود؛ س ب

کمیته هــای تخصصــی تحــت پوشــش آن هــا در دوره جــاری )از ســال 1398  کمیســیون ها و  وی توضیــح می دهــد: 

و  متعــدد  ایــن جلســات، مصوبــات  کردنــد. ماحصــل  برگــزار  را  1401( در مجمــوع 385 جلســه  اواخــر ســال  تــا 

کــه شــماری از آن هــا بــه ثمــرات مطلوبــی منتــج شــد.  پیگیری هــای مشــخصی بــود 

کمیســیون ها بــا تعریــف یــک نظام نامــه  کار ســنجش و ارزیابــی عملکــردی  کــه در دوره جــاری،  وی بــا ذکــر ایــن نکتــه 

کیفیت بخشــی بــه اقدامــات  کلیــد خــورد، متذکــر شــد: هــدف مــا از ایــن اقــدام، ارتقــای عملکــرد و  مشــخص در ایــن حــوزه، 

ــود.  و خروجــی ایــن ســاختارهای تخصصــی- مشــورتی ب

گفتــه دبیــر  اتــاق خراســان رضــوی، در حــوزه پیگیری هــای تخصصــی بــرای مشــکالت و مطالبــات بخــش خصوصــی و  بــه 

کــه محلــی بــرای حضــور نماینــدگان بخــش  کمیســیون های اتــاق  فعــاالن اقتصــادی، مســیر های مشــخصی تعریــف شــده اســت. از 

گــو می گذارنــد و بــرای آن هــا پیشــنهاد  گفــت و  خصوصــی و تشــکل های تخصصــی هــر حــوزه هســتند و مســائل خــود را بــه بحــث و 

ح مســائل شــاخص فعــاالن اقتصــادی،  کــه محــل طــر گفت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی و ارکان آن  تــا شــورای  ارائــه می کننــد 

ح،  کمیســیون های تخصصــی اتــاق و تشــکل های بخــش خصوصــی اســت و بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های متولــی ایــن مشــکالت طــر

تحلیــل و چاره جویــی می شــوند. 

ارکان  از  کــدام  کــه در آن هــر  بــود  یــک مســیر مشــخص  مــا در بخــش پیگیــری و مطالبه گــری، تعریــف  برنامه ریــزی  کیــد می کنــد:  تا وی 

ح بحــث، تحلیــل و پیشــنهاددهی  کــه طــر کمیســیون ها و تشــکل های تخصصــی  نقش آفریــن، یــک رســالت را دنبــال می کردنــد. از 

ح مســئله و بســتر پیگیــری، نقــش آفرینــی  کــه در مقــام طــر گفت وگــو، ســتاد تســهیل و...  داشــتند تــا ظرفیت هایــی نظیــر شــورای  

کــه ســقف پیگیــری آن هــا در قــواره اختیــارات دســتگاه های اســتانی نبــود و مــا  می کردنــد. طبیعتــا موضوعاتــی هــم بودنــد 

کشــور، نماینــدگان مجلــس در اســتان  گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  آن هــا را از مســیر اتــاق ایــران، شــورای 

ــل  ــی منتق ــطح مل ــازان در س ــه تصمیم س ــتانی و... ب ــی اس ــتگاه های متول ــتانداری و دس ــوی، اس ــان رض خراس

میکنیــم.
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اتـــــــاق
نهـــــــم  59

کارگــروه را در دوره نهــم )از ابتــدای ســال ۱398 تــا یــازده ماهــه ۱4۰۱( را 165 جلســه   وی تعــداد جلســات ایــن 

کــه ماحصــل آن  گرفــت  کارگــروه 2هــزار و 443 پرونــده مــورد بررســی قــرار  کــرد و افــزود: در ایــن  عنــوان 

ــود.  ــه ب ــزار و 504 مصوب 2ه

کــه در ُپرچالش تریــن  وی یــادآور شــد: حــدود 99درصــد از مصوبــات مذکــور نیــز تحقــق یافتنــد و ایــن بــدان معناســت 

گزارش هــای  کــه فعــاالن اقتصــادی عمدتــا در آن هــا بــا مشــکل مواجــه هســتند و ایــن مســئله را در  حوزه هایــی 

کســب و کار نیــز اعــالم می دارنــد؛ یعنــی بخــش مالیــات و تامیــن اجتماعــی؛ اتــاق خراســان  فصلــی پایــش محیــط 

گره گشــایی از مســائل مراجعــان  کثــری بــرای حــل مشــکالت و  کــه در اختیــار داشــته، بــه صــورت حدا رضــوی از ظرفیتــی 

گرفتــه اســت. بهــره 

ح آن  دبیــر اتــاق مشــهد، خدمــات حمایتــی اتــاق را »هدفمنــد« توصیــف می کنــد و در شــر

ــش  ــد بخ ــکل ارش ــوان تش ــه عن ــاق ب ــا ات ــد ت کن ــروز  ــکلی ب ــد مش ــه نبای ــا همیش ــد: قاعدت می گوی

ــی  گاه ــا آ ــنایی ی ــدم آش ــطه ع ــه واس ــادی، ب ــاالن اقتص ــی از فع ــد. بعض ــه آن ورود نمای ــی ب خصوص

گــر بســتری بــرای مشــورت جویی فراهــم  کافــی از قوانیــن بــا چالــش و بحــران مواجــه می شــوند. ا نا

کاهــش می یابــد.  باشــد؛ احتمــال بــروز مشــکالت 

کارشناســان  وی اضافــه می کنــد: در بخــش ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی خدمــت »مشــاوره« رایــگان و حضــوری را بــا بهره  گیــری از تــوان 

گره گشــایی و پیشــگیری از بــروز مشــکالت احتمالــی بــرای  کردیــم تــا ظرفیــت مذکــور، اســباب  ُخبــره در حــدود 9موضــوع شــاخص تعریــف و تقویــت 

فعــاالن اقتصــادی باشــد. مشــاوران مــا در بخش هــای مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی، همزمــان در هیات هــای حــل اختــالف ایــن دو حــوزه نیــز 

حضــور داشــته و عــالوه بــر مشــاوره، در مقــام نماینــده بخــش خصوصــی، حمایت هــای الزم را نیــز بــه عمــل می آوردنــد. 

خدمــات حمایتــی »هدفمنــد« اتــاق 
خراســان رضــوی بــرای اعضــاء

کــه بــرای خدمات دهــی و همچنیــن  گفت وگــو، نقبــی می زنــد بــه ظرفیت هایــی  »کبیــر« در بخــش دیگــری از ایــن 

پیگیــری مشــکالت بخــش خصوصــی و اعضــای اتــاق بازرگانــی در دوره نهــم فراهــم آمــده یــا تقویــت شــده اســت. 

کارگروه هــای تخصصــی ذیــل ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان، مســئولیت  او بیــان می کنــد: از میــان 

کار) ذیــل ســتاد تســهیل اســتان( بــه اتــاق مشــهد ســپرده شــد  کاری مالیــات، تامیــن اجتماعــی و  گــروه  راهبــری 

و ایــن مجالــی بــود تــا پرونده هــای مرتبــط بــا ایــن ســه حــوزه، بــا پیگیــری جدی تــری مــورد رســیدگی قــرار بگیــرد 

گشــوده شــود.  کار فعــاالن اقتصــادی  گــره از  تــا 
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کــه در  کیــد می کنــد: 39نماینــده از اتــاق خراســان رضــوی درهیات هــای حــل اختــالف مالیاتــی حضــور دارنــد  کبیــر تا

ــش  ــده بخ ــوان نماین ــه عن ــده را ب ــا، 1005 پرون ــانده و در آن ه ــم رس ــور به ــم حض ــی دوره نه ــیدگی ط ــه رس ــزار و 31 جلس 3ه
گرهــی از مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بگشــاید. ایــن آمــار بــرای هیات هــای  خصوصــی مــورد پیگیــری قــرار داده انــد تــا آرای صــادره، 

کــه 8هــزار و 352 پرونــده را در هــزار و 59 جلســه رســیدگی  مطالبــات تامیــن اجتماعــی اســتان نیــز 47 نماینــده بــوده 

کرده انــد و حمایت هــای الزم را از بخــش خصوصــی در پرونده هــای مذکــور بــه عمــل آورده انــد. 

کــه در ایــن دوره انجــام شــده، 3هــزار و 943 مــورد عنــوان و خاطــر نشــان می کنــد: خدمــات مــا بــرای  وی مجمــوع مشــاوره هایی را 

کرونــا هــم متوقــف نشــد.  اعضــای اتــاق حتــی در اوج بیمــاری 

کبیــر بیــان می کنــد: در مجمــوع بــا بهره گیــری از ظرفیــت آمــوزش، مشــاوره تخصصــی، هم فکــری و مشــارکت جویی در قالــب فعالیــت 

کارآمــد در بخــش خدمــات  گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان، منظومــه ای  کمیســیون ها و یــا اقدامــات پیگیرانــه شــورای 

کمیتــه تخصصــی در حــوزه  کــه تــا بــه امــروز بسترســاز اقدامــات ارزشــمندی بــوده اســت. بــه مــوارد مذکــور ســه  گرفــت  اتــاق شــکل 

کمیتــه حمایــت از فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی( را نیــز بیفزاییــد  تجــارت خارجــی )کمیتــه مشــترک اقــدام ارزی و پایــش تعهــدات ارزی و 

کــه مســائل عمــده فعــاالن حــوزه بازرگانــی خارجــی اســتان را دنبــال می نمودنــد و بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های دولتــی متولــی، 

ــی و تقویــت ســالمت فضــای  کارت هــای بازرگان ــی در بحــث  ــاق بازرگان ــه منظــور ایفــای نقــش ات ــره از مســائل آن هــا می گشــودند. ب گ

ــی فعــال شــد و  کارت هــای بازرگان ــا محوریــت پایــش عملکــرد  کمیتــه هــای مــا ب فعالیــت صادرکننــدگان و واردکننــدگان مــا، یکــی از 

ــر در  کمیتــه حضــور داشــتند. نتیجــه ایــن اقــدام، رفــع شــبهات و اثرگــذاری موثرت ــی هــم در ایــن  نماینــدگان نهادهــای دولتــی متول

ایــن حــوزه اســت.  

ــاق خراســان رضــوی، شــوراهای  کیــد ریاســت ات ــه تا ــر ظرفیت هــای تشــکلی، بنــا ب ــز ب کمیســیون ها و تمرک کنــار تقویــت عملکــرد  در 

گرفــت.  نظــارت راهبــردی در واحدهــای شــاخص پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان شــکل 

دبیــر اتــاق خراســان رضــوی در همیــن خصــوص توضیــح می دهــد: در بخش هــای مختلــف همچــون آمــوزش، پژوهــش، دفتــر 

کــرده و ضمــن  کارشناســی- مدیریتــی، مســائل را بررســی  تشــکل ها، واحــد بین الملــل و روابــط عمومــی، ایــن شــوراها بــا نگاهــی 

کارشناســی خــود را در رابطــه بــا هــر حــوزه بــه هیــات رئیســه  کــدام از ایــن بخش هــا، نظــر  اتخــاذ تصمیــم در مــورد اقدامــات هــر 

اتــاق مشــهد ارائــه می کننــد. 

کیــد می کنــد: ایــن شــوراها در دوره نهم هیات نمایندگان به ســاختار عملکردی  وی تا

اتــاق مشــهد افــزوده شــدند و هــدف آن نیــز کیفیت بخشــی بــه عملکــرد واحدهــای 

مربوطــه و هدایــت آن هــا در مســیر راهبردهــای کالن دوره جــاری بــود. 

شوراهایی برای نظارت و جهت دهی عملکردی
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کارها کسب و  کرونا و یک سایه سنگین بر    

گرفتــار آمــده بــود  کــه جامعــه بــرای بیــش از دو ســال بــدان  »کبیــر« در بخــش دیگــری از اظهــارات خــود حــرف از بحرانــی می زنــد 

ــا  ــددی ب ــات متع کارنامــه عملکــردی ایــن دوره، از جه ــح می دهــد:  ــد. وی توضی ــار آن نماندن ــون از آث ــم مص ــا ه کاره کســب و  و 

گرفــت امــا توأمــان تالقــی آن بــا موضــوع شــیوع  گذشــته متفــاوت اســت. ساختارســازی های مطلوبــی در ایــن دوره انجــام  ادوار 

ــد  ــالش ش ــم؛ ت ــاهد بودی ــی را ش ــن اپیدم ــه اوج ای ک ــالی  ــورد. در دو س ــم بخ ــاوت رق ــرایطی متف ــا ش ــد ت ــث ش ــا، باع کرون ــاری  بیم

ــاق بــدون  ــزاری جلســات و برنامه هــای آموزشــی در بســتر فضــای مجــازی فراهــم و خدمــات ات ــرای برگ ــا زیرســاخت های الزم ب ت

توقــف، ارائــه شــود. البتــه مجــال برگــزاری رویدادهــا از مــا دریــغ شــد امــا خدمــات اتــاق متوقــف نگردیــد. 

اتــاق در پیگیری هــا و  تــا  بــود  کــرد و عاملــی  فلــج  را  اقتصــادی  از فعالیت هــای  کرونــا بســیاری  پاندمــی  وی اضافــه می کنــد: 

کارنامــه ایــن دوره را ورق زد امــا از اثــرات شــیوع  مطالبه گری هــای خــود بــر اهمیــت جبــران ایــن خســارت ها تمرکــز یابــد. نمی تــوان 

کرونــا ســخن نگفــت. هنــوز هــم در پایش هــای فصلــی مــا شــاخص تاثیــر ایــن بیمــاری ســنجش می شــود و همچنــان  بیمــاری 

ــر بخــش اقتصــاد اســتان هســتیم. ــای تاثیــر آن ب شــاهد بقای

زیرســاخت های  توســعه  را  تقویــت شــده  و  فراهــم  کــه در دوره جــاری  از دســتاوردهایی  یکــی  رضــوی،  اتــاق خراســان  دبیــر 

کرونــا و محــدود شــدن تعامــالت رودر رو، لــزوم توجــه بــه  رســانه ای و تعاملــی عنــوان می کنــد و توضیــح می دهــد: شــیوع بیمــاری 

کــه بایــد بســترهایی  کــرد امــا پیــش از آن هــم، پیگیــری  مخاطبــان اتــاق بــه مــا نشــان داد  زیرســاخت های رســانه ای را دو چنــدان 

کــه هــم ظرفیــت اطالع رســانی داشــته باشــند و هــم صــدای بخــش خصوصــی را منعکــس ســازند.  کنیــم  فراهــم 

پایــگاه  ایجــاد  پیام رســان ها،  و  اجتماعــی  شــبکه های  توســعه  می کنــد:  بیــان  وی 

خبــری- اطالع رســانی اتــاق مشــهد، طراحــی و رونمایــی از نرم افــزار تخصصــی اتــاق، 

ایجــاد ســایت تخصصــی زبــان انگلیســی و... تنهــا بخشــی از اقدامــات انجــام شــده 

اســت. 

گفتمــان« در بســتر وب ســایت اتــاق مشــهد، اتفــاق مطلــوب دیگــری بــود  کبیــر یــادآور می شــود: شــکل گیری »تــاالر 

گفت وگــو  کمیســیون ها در آن بــه  کــه در ایــن دوره رقــم خــورد. ایــن پلتفــرم در واقــع ظرفیتــی اســت تــا اعضــای 

و تبــادل نظــر بپردازنــد. البتــه بهره بــرداری مفیــد از ظرفیــت مذکــور بــه دوره آتــی موکــول خواهــد شــد امــا در 

کمیســیون های مــا را از دایــره اعضــای آن فراتــر ُبــرده و جمعــی از صاحبنظران  مجمــوع ایــن بســتر، ســاختار 

و ُخبــرگان هــر حــوزه را نیــز بــه مشــارکت، نظردهــی و ارائــه پیشــنهادات دعــوت و ترغیــب می کنــد.  

بستر های رسانه ای و تعاملی؛ فرصتی برای مشارکت جویی و نظردهی
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کــه در متــن آن فعالیــت دارنــد و بــا هــر مانــع و  کســب و کار، افــرادی هســتند  »بهتریــن راویــان وضعیــت فضــای 
چالشــی در عمــل و بــه تجربــه مواجــه می شــوند.«

کســب و کار  ح پایــش محیــط  ایــن جملــه را »کبیــر« می گویــد و می افزایــد: در دوره نهــم اتــاق  بازرگانــی خراســان رضــوی، 16 مرحلــه طــر

)در چهارچــوب تهیــه پرسشــنامه از فعــاالن اقتصــادی اســتان و تحلیــل نتایــج آن در همــکاری دوســویه بــا اتــاق ایــران( بــه مرحلــه 

اجــرا درآمــد. هــدف از ایــن بررســی ها نیــز انعــکاس همیــن تجربــه ملمــوس بــود. 

ــا  ح، پرسشــنامه هایی از طریــق برقــراری تمــاس ب او نقبــی می زنــد بــه نتایــج ایــن بررســی ها و توضیــح می دهــد: بــرای اجــرای ایــن طــر

فعــاالن اقتصــادی تکمیــل و نتایــج آن بــه اتــاق ایــران منتقــل شــد تــا در مختصــات ملــی، آن را مــورد ســنجش و بررســی قــرار دهــد. در 

گرفتیــم. ح )در طــول دوره نهــم( از مشــارکت و نظــرات دو هــزار و 559 فعــال اقتصــادی اســتان بهــره  شــانزده دوره اجــرای ایــن طــر

کرده انــد و یــادآور می شــود: بررســی های  کارهــا ایجــاد  کســب و  کــه بیشــترین دســت انداز را در مســیر فعالیــت  او نقبــی می زنــد بــه عواملــی 

کــه غیرقابل پیش بینــی بــودن و  کســب و کار خراســان رضــوی نشــان می دهــد  مــا در جمــع بنــدی نتایــج ایــن ۱6 مرحلــه پایــش محیــط 

کســب وکار اســتان؛ مکــرر در فصــول مختلــف ایــن چهــار ســال  تغییــرات قیمــت مــواد اولیــه به عنــوان یکــی از نامناســب ترین مؤلفه هــای 

کســب وکار معرفــی  کشــور، به عنــوان نامناســب ترین مؤلفــه  کل  تکــرار شــده اســت. ایــن مؤلفــه نه تنهــا در خراســان رضــوی بلکــه در 

می شــود.  

ــی سیاســت ها، قوانیــن و مقــررات نیــز دو مولفــه   ــه ممیــزی مالیــات و بی ثبات ــاق مشــهد اضافــه می کنــد: رویه هــای ناعادالن ــر ات دبی

کســب وکار اســتان قابــل چشــم پوشــی نیســت. دشــواری تأمیــن مالــی از  کــه اثرات شــان بــر محیــط  نامناســب دیگــر هســتند 

ح  کســب وکار ایــن خطــه طــی ســنوات اخیــر، مکــرر مطــر کــه به عنــوان یکــی از موانــع  بانک هــا نیــز یکــی دیگــر از موضوعاتــی اســت 

شــده اســت. 

محیط کسب و کار خراسان رضوی، زیر ذره بین پارلمان بخش خصوصی استان
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کبیــر خاطرنشــان می کنــد: اســتان مــا در موضــوع تأمیــن مالــی همــواره وضعیــت نامطلوبــی داشــته 

و در مقایســه ایــن مؤلفــه بــا آنچــه بعضــی دیگــر از اســتان ها اعــالم نموده انــد، می توانیــم رونــد 

تشــدید ایــن مشــکل را بــرای خراســان رضــوی دریابیــم. در شــاخص مســائل مرتبــط بــا تامیــن 

ــز تکــرار همیــن وضعیــت را شــاهدیم. اجتماعــی نی

کســب وکار خراســان رضــوی یــاد می کنــد  وی  از رویه هــای ناعادالنــه ممیــزی و دریافــت مالیــات به عنــوان یکــی دیگــر از مؤلفه هــای نامناســب 

کســب و کار اســتان محقــق نمــود.  گزارش گیــری نمی تــوان رونــد بهبــود را در محیــط  کــه بــه ِصــرف  و می گویــد: بایــد توجــه داشــته باشــیم 

کارآمــد، می تــوان شــاخص های اســتانی را در ایــن  بهبــود ایــن مؤلفه هــا در حیطــه اختیــارات دســتگاه های اجرایــی اســتان اســت و بــا تدابیــر 

مؤلفه هــا بهبــود بخشــید. 

ــرات  کاهــش اث ــرای  کمیســیون های تخصصــی خــود، بعضــی از ایــن مولفه هــا را بررســی و ب کبیــر بیــان می کنــد: اتــاق مشــهد از طریــق 

گفت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی  کســب و کار اســتان، پیشــنهاداتی را جمــع بنــدی و حتــی در شــورای  منفــی آن هــا بــر محیــط 

کــه جــز بــا همگرایــی تشــکلی و  ح نمــوده اســت؛ بــا ایــن وجــود یــک مســیر بلنــد و دشــوار بــرای اصالح گــری پیــش رو اســت  مطــر

همدلــی ارکان بخــش دولتــی و خصوصــی، میسرشــدنی نیســت.

گام بــه گام اســت. فرآیندهــای جهشــی مجــددا بــه نقطــه آغــاز  وی بیــان می کنــد: معتقــدم توســعه، فرآینــدی جهشــی نیســت؛ بلکــه رونــدی 

کــه وجــود دارد، در هــر فــاز، پایــش صــورت می گیــرد تــا انحــراف از  خــود بازمی گردنــد؛ امــا در روندهــای مرحلــه بــه مرحلــه، بــا تعقــل و تفکــری 

کســب و کار هــم بــا رویکردهــای دســتوری و راهبردهــای اورژانســی ممکــن نمی شــود و بایــد  هــدف بــه حداقــل برســد. اصــالح واقعــی محیــط 

گام آن را اصــالح نمــود.  گام بــه  معقوالنــه و 

کــدام آن هــا  کردنــد. هــر  کرســی اجرایــی ایــن اســتان تکیــه   در طــول دوره نهــم اتــاق خراســان رضــوی، ســه اســتاندار مختلــف بــر عالی تریــن 

کــرد و آن دیگــری وقــت خــود بــرای بخــش  راهبــردی در برنامه ریزی هــای اقتصــادی خــود داشــتند. یکــی مثلثــی بــرای توســعه اســتان ترســیم 

اقتصــادی اســتان را در چهارچــوب بازدیدهــای میدانــی برنامه ریــزی نمــود و اســتاندار فعلــی هــم قــرارگاه مشــترک پشــتیبانی و حمایــت از 

کــه »کبیــر« می گویــد، در ایــن چهارســال تــالش  گذاشــت.پارلمان بخــش خصوصــی، آن طــور  فعالیت هــای اقتصــادی خراســان رضــوی را بنــا 

کســب و کار اســتان باشــد.  کــرد تــا مشــاوری امیــن و در عیــن حــال صریــح در موضوعــات اقتصــادی و تحلیــل محیــط 

دبیــر اتــاق خراســان رضــوی توضیــح می دهــد: بــرآوردی 98درصــدی از ســهم بخــش خصوصــی در اقتصــاد ایــن اســتان ارائــه می شــود 

گــر فعــاالن  ح و راهبــردی را منهــای نقش آفرینــی ُپررنــگ ایــن حــوزه بــه مرحلــه اجــرا درآورد. توأمــان ا و طبیعتــا نمی تــوان هیــچ طــر

اقتصــادی مــا در مســیر فعالیــت خــود بــا مشــکل، مانــع و رکــود مواجــه شــوند؛ اقتصــاد و معیشــت آحــاد اهالــی ایــن اســتان متاثــر از ایــن 

ــزرگ اســت.  ــر از آن ســهم ب ــز متاث ــرار می گیــرد و ایــن بحــث نی موضــوع ق

پارلمان بخش خصوصی، بازوی مشورتی نهادهای دولتی و تصمیم ساز
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کنــار ســایر تشــکل های اقتصــادی  وی اضافــه می کنــد: اتــاق بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی و صــدای فعــاالن ایــن حــوزه در 

کردنــد.  کــه مســئوالن دولتــی بــرای اقتصــاد ایــن اســتان برنامه ریــزی  ح هایــی باشــد  حضــور داشــته و تــالش نمــوده تــا تســهیل گر طر

کــه منتقــد ضعف هــای موجــود  در برنامه هــای اجرایــی هــم بوده ایــم. در دوره حضــور آقــای رزم حســینی در مقــام  صــد البتــه 

اســتاندار خراســان رضــوی، بــا اســتقرار دفتــر نهــاد مردمــی اقتصــاد مقاومتــی در محــل مرکــز آمــوزش اتــاق مشــهد، حمایــت خــود 

را از نقش دهــی بــه بخــش خصوصــی در ایفــای مســئولیت اجتماعــی و توأمــان تقویــت جایــگاه ایــن بخــش بــه انجــام رســاندیم. 

یکشــنبه های  برنامــه   رضــوی،  خراســان  اســتاندار  جایــگاه  در  معتمدیــان  محمدصــادق  تصــدی  دوره  در  »کبیــر«،  گفتــه  بــه 

ــکالت  ــکاس مش ــر انع ــه و پیگی ــن برنام ــت ای ــای ثاب ــک پ ــهد، ی ــاق مش ــدگان ات ــه نماین ک ــده  ــری می ش ــتان پیگی ــادی در اس اقتص

بــه مســئوالن اســتان بوده انــد.  بخــش خصوصــی 

کــه آقــای نظــری اســتاندار خراســان رضــوی، نســبت بــه ایجــاد قرارگاه هــای اقتصــادی  وی اضافــه می کنــد: در دوره جــاری نیــز 

گــذار  کشــاورزی اســتان وا اقــدام نمــود و راهبــری »قــرارگاه مردمــی تشــکل های اقتصــادی« را بــه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــم. ایــن ماموریــت در  ــه عنــوان یــک ماموریــت شــاخص پیگیــری نمودی ــرد؛ موضــوع ســاماندهی و توانمندســازی تشــکل ها را ب ک

کســب و کار اســت. اقدامــات مــا از شناســایی و تحلیــل وضعیــت تشــکل های  چهارچــوب مــاده پنــج قانــون بهبــود مســتمر محیــط 

اقتصــادی اســتان تــا اعــالم نیــاز در حوزه هــای دارای مزیــت بــرای ایجــاد تشــکل و همچنیــن ارائــه برنامه هــای آموزشــی را شــامل 

می شــده اســت. 

کــه انعکاس صدای  کیــد می کنــد: یکــی از وظایــف ذاتــی اتاق بازرگانی اســتان آن اســت  وی تا

بخــش خصوصــی بــرای مســئوالن باشــد. اتــاق بایســتی بــه عنــوان یــک نهــاد مطالبه گــر و 

ــی مشــهد  ــاق بازرگان ــد. ات ــری نمای ــات موجــود مطالبه گ ــه شــرایط و اقتضائ ــا ب منصــف، بن

کــرد تــا نقــش خــود را بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی بــه خوبــی  در دوره نهــم تــالش 

ایفــا نمایــد. طبیعتــا ایــن تعامــل هرکجــا دو ســویه و مبتنــی بــر باورمنــدی بــه همــکاری موثــر 

کجــا  بخــش خصوصــی و دولــت بــوده، ثمــرات مثبــت بــرای اقتصــاد اســتان رقــم زده و هــر 

کســب و کار، تحلیــل رفتــه و شــرایط بــرای فعالیــت  گرهــای محیــط  گذاشــته، نما رو بــه ضعــف 

اقتصــادی و جــذب ســرمایه گذاری دشــوارتر شــده اســت. 

یکــی از حــوزه هــای مــورد تمرکــز اتــاق مشــهد در دوره نهــم، تقویــت تشــکل های اســتان بــوده اســت. تعداد تشــکل های 

تحــت پوشــش ایــن اتــاق در دوره جــاری بــه 29 مــورد رســیده اســت و شــماری نیــز در مســیر ایجــاد یا احیا هســتند.

بهره گیری از فرصت های موجود برای تقویت مشارکت تشکلی
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ــه موضــوع ماموریت هــای پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان در حــوزه فعالیــت تشــکلی  ــد ب ــاق خراســان رضــوی نقبــی می زن ــر ات دبی

ــات  ــه جلس ک ــد  ــاد ش ــوی ایج ــان رض ــی خراس ــاق بازرگان ــکل های ات ــردی تش ــارت راهب ــورای نظ ــم، ش ــد: در دوره نه ــح می ده و توضی

کــرد و در جریــان مســائل، دغدغه هــا، مطالبــات و پیشــنهادات  متعــددی را بــا هیــات مدیــره تشــکل های تحــت پوشــش اتــاق برگــزار 

گرفــت. تــالش مــا بــه قــواره ظرفیت هــای موجــود، حمایــت از تشــکل ها چــه در چهارچــوب برنامه هــای آموزشــی و چــه در  آن هــا قــرار 

کارشناســی یــا خدمــات دیگــر بــوده اســت.  قالــب مطالعــات پژوهشــی و 

کــه در دوره جــاری، ارزیابــی جامعــی در خصــوص عملکــرد تشــکل های تحــت پوشــش اتــاق مشــهد  کبیــر توضیــح می دهــد 

کنش گــری تشــکل های غیرفعــال بــوده  کــه ماحصــل آن حمایــت موثرتــر از تشــکل های فعــال و بررســی دالیــل عــدم  انجــام شــده 

اســت. 

کــه بــه درخواســت فعــاالن آن حــوزه یــا مبتنــی بــر بررســی ها  گفتــه وی، در دوره نهــم اتــاق مشــهد 7تشــکل جدیــد ایجــاد شــده  بــه 

ــکل  ــهد ش ــاق مش ــکار ات ــه ابت ــور ب کش ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ب ک ــتان  ــت ورزش اس ــن صنع ــه، انجم ــت. از جمل ــوده اس ــنجی ها ب و نیازس

گرفتــه تــا ظرفیــت مغفــول مانــده ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه مهــم را پویــا ســازد و فعــاالن ایــن صنعــت را بــرای پیگیــری مطالبــات 

گردهــم آورد. انجمن هــای »تجهیــزات پزشــکی و ملزومــات آزمایشــگاهی« و »بیســکویت، شــیرینی و شــکالت  کنش گــری موثــر،  و 

کــه بــه رغــم تعــداد بــاالی واحدهــای فعــال در ایــن حــوزه در اســتان، زمینــه فعالیــت  خراســان رضــوی« نیــز دو نمونــه دیگــر بوده انــد 

جمعــی تخصصــی بــرای اعضــای آن هــا، وجــود نداشــته اســت. 

او بــه موضــوع »ســاماندهی تشــکل های اســتان« هــم اشــاره ای دارد و در بــاب آنچــه در راســتای 

توضیــح  چنیــن  شــده،  دنبــال  کســب و کار  محیــط  مســتمر  بهبــود  قانــون   5 مــاده  اجــرای 

ــه منظــور تشــکیل و ســامان دهی تشــکل های مردمــی، در ابتــدا تمامــی آن هــا در  می دهــد: ب

ــدی  ــه بن ــاس طبق ــایی و براس ــات و... شناس ــاورزی، خدم کش ــدن،  ــت، مع ــای صنع بخش ه

گروه هــای مختلــف طبقه بنــدی شــدند. ISIC  در 

کبیــر یــادآور می شــود: بــرای شناســایی فعــاالن بخــش صنعــت و معــدن اســتان، قریــب بــه 25هــزار تمــاس و پیگیــری انجــام شــد 

ــدند و  ــایی ش ــتان شناس ــت اس ــدن و صنع ــش مع ــال بخ ــزار و 632فع ــود. 6ه ــل ش ــوزه تکمی ــن ح ــا در ای ــی م ــک اطالعات ــا بان ت

گردیــد.  کــه از خــالء ایــن ظرفیــت رنــج می بردنــد؛ احصــاء  کــه در آن هــا تشــکلی ایجــاد شــده بــود و مــواردی  بخش هــای تخصصــی 

ــه  ــر ایــن اقدامــات، موضــوع معــادن تعطیــل و عوامــل عــدم فعالیــت آن هــا نیــز بررســی و موضــوع ب در حــوزه معــادن، عــالوه ب

کمیســیون مربوطــه در اتــاق مشــهد ارجــاع شــد. 

کشــاورزی نیــز بــا محوریــت زنجیــره تولیــد تــا صــادرات، بعضــی محصــوالت اساســی  وی خاطرنشــان می کنــد: در بخــش 

منتخــب همچــون پســته، زعفــران و... توســط فعــاالن اقتصــادی مرتبــط شناســایی شــدند. همچنیــن بــزرگ مالــکان 

گنــدم، جــو، ذرت علوفــه ای، پســته و زعفــران  کشــاورزی از جملــه  5 محصــول معرفــی شــده توســط ســازمان جهــاد 

گردیــد. بررســی های مــا نشــان مــی داد از میــان ایــن محصوالت،  بــه تفکیــک شهرســتان و ظرفیــت تولیــد، احصــاء 
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گذشــته در ایــن حــوزه  کــه در ســنوات  کــه دارد، فاقــد انجمــن فعــال اســت و تشــکلی  »پســته« بــا وجــود ظرفیــت ارزشــمندی 

گرفتــه، دیگــر فعالیتــی نــدارد. بــه همیــن اســتناد نیــز موضــوع احیــای انجمــن تخصصــی پســته خراســان رضوی را در  شــکل 

کار قــرار داده و جلســاتی بــا فعــاالن ایــن حــوزه برگــزار نمودیــم. دســتور 

ــری، در  ــد و توضیــح می دهــد: هدفمنــدی مســیر مطالبه گ ــرات منفــی فعالیــت تشــکل های مــوازی ســخن می گوی کبیــر، از اث

غ از تعــداد تشــکل ها، توانمندســازی آنهــا همــواره جــزو اولویت هــای اتــاق در دوره هــای  گــرو هم گرایــی موثــر اســت امــا فــار

مختلــف بــوده و بــا قــدرت بیشــتری نیــز ادامــه خواهــد یافــت. در موضــوع توانمندســازی، برنامه ریــزی آموزشــی را دنبــال 

کــه ماحصــل آن 22 برنامــه مشــخص بــود. توأمــان بخشــی از دوره هــای آموزشــی مــا بــرای اعضــای تشــکل ها بــه  نمودیــم 

صــورت رایــگان برگــزار شــد. 

کارشناســی پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان در دوره جــاری ســخن بــه  دبیــر اتــاق مشــهد، از تقویــت بخــش پژوهشــی و بدنــه 

میــان مــی آورد و متذکــر می شــود: اقدامــات ارزشــمندی از ســوی »دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه« و »دفتــر مطالعــات 

گرفتــه اســت. ح هــا و برنامه هــای اتــاق مشــهد انجــام  و پژوهش هــا« و واحــد پایــش طر

کبیــر  بیــان می کنــد: در یــک نمونــه، دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه اتــاق مشــهد بــا همــکاری مرکــز پژوهش های 

گــزارش مطالعاتــی، برنامه هــای توســعه و نکاتــی دربــاره تدویــن ســند برنامــه هفتــم توســعه را  اتــاق ایــران، در یــک 

کردنــد. در  گذشــته، آسیب شناســی  کامی هــا و تکــرار اشــتباهات  بــا هــدف ارائــه پیشــنهادهایی بــرای پرهیــز از نا

فعالیت های  پژوهشی  اتاق  مشهد؛ مجالی برای نقد  امروز  و  نیازسنجی برای فردا
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کمبــود منابــع نبــوده بلکــه مشــکل  کــه آنچــه موجــب شــده اقتصــاد ایــران بــه اهــداف توســعه ای نرســد،  ایــن پژوهــش مشــخص شــد 

در تصمیم گیــری دربــاره چگونگــی تخصیــص ایــن منابــع بــوده اســت. ایــن پژوهــش و تحلیل هــای آن بازخــورد خوبــی را در جامعــه 

کــرد و بــه یــک منبــع غنــی بــرای اســتناد کارشناســان جهــت نقــد ابعــاد اقتصــادی هفتمیــن برنامــه توســعه کشــور )کــه در  اقتصــادی ایجــاد 

مراحــل تدویــن اســت(، تبدیــل شــد. 

او همکاری هــای پژوهشــی بــا بدنــه دانشــگاهی اســتان، پیگیــری رونــد مطالعــات و تدویــن راهبردهــای توســعه صنعتــی خراســان رضــوی، 

مشــارکت و همــکاری بــا جهــاد دانشــگاهی در بازنگــری پیرامــون ســند آمایــش اســتان، انجــام بررســی ها در موضــوع تدویــن ســند توســعه 

کارشناســی در بــاب تبعــات ارز ترجیحــی و اثــرات حــذف بــدون راهبــرد  معدنــی ایــن خطــه، اعــالم نقــد و نظــر در مــورد لوایــح بودجــه، تحلیــل 

کســب و کار و ســرمایه گذاری در اســتان و عوامــل مخــل موثــر بــر آن و... را  کارشناســی آن، موضــوع تعرفــه هــای صادراتــی، وضعیــت محیــط 

کــه از فعالیــت بخش هــای پژوهشــی اتــاق حاصــل آمده انــد.  در زمــره موضوعاتــی عنــوان می کنــد 

کبیــر خاطــر نشــان می کنــد: پژوهش هــا و بررســی های انجــام شــده اتــاق مشــهد بــه ویــژه پیرامــون بحــث تمرکززادیــی در رونــد تخصیــص منابــع 

کــه همتــی بــرای اجــرای آن وجــود  گرچــه  گرفتــه بــود، ا گذاری هــا، مــورد اســتقبال مســئوالن در ســطح ملــی قــرار  اقتصــادی و هدایــت ســرمایه 

گــزارش تحلیلی- آماری در موضوعات مختلف آماده ســازی  گــزارش آمــاری و 22  گــزارش تحلیلــی، ۱59  نداشــت. در مجمــوع در دوره جــاری، 37 

گرفتــه اســت.  شــده و در اختیــار نهادهــای تصمیم ســاز و قانون گــذار قــرار 

گام رو بــه جلــو بــرای تحلیــل واقع بینانــه شــرایط اقتصــادی موجــود و یــک تــالش مهــم  گفتــه وی، تالش هــای پژوهشــی اتــاق بازرگانــی، یــک  بــه 

بــرای ورود بــه عرصــه آینده نگــری اقتصــادی، خاصــه در بخــش اقتصــاد اســتان مــا اســت. 

کــه بــه نســل جــوان فعــاالن اقتصــادی دوران خــود بــاور داشــته اند. طبیعتــا بــذری هــم  گذشــتگانی بــوده  امــا اتــاق امــروز، میــراث تــالش 

کاشــته می شــود؛ فــردا درخــت بــاروری بــرای بهره منــدی نســل جوان تــر خواهــد بــود.  کــه امــروز در چهارچــوب فعالیت هــای اتــاق مشــهد 

کار و  ــازار  ــده ب ــه آین ک ــد  ــی می دان ــل جوان ــه نس ــر ب ــه ویژه ت ــاری، توج ــاق را در دوره ج ــمند ات ــات ارزش ــی از اقدام ــهد، یک ــاق مش ــر ات دبی

کمیســیون های تخصصــی پارلمــان بخــش خصوصــی  گام نخســت تــالش شــد تــا در ترکیــب  کارآفرینــی را می ســازند و می گویــد: در 

کمیســیونی نظیــر »خدمــات فنــی، مهندســی و عمــران«  خراســان رضــوی از اعضــای جوان تــر اســتفاده شــود. عــالوه بــر ایــن حتــی در 

گردیــد. کمیتــه دانشــجویی ایجــاد  کــه عمــده فعــاالن امــروز و آینــده آن نســل جــوان هســتند؛ یــک 

کــه در ســال جــاری)۱4۰۱( میــان روســای اتــاق خراســان رضــوی و دانشــگاه فردوســی مشــهد  او اشــاره ای دارد بــه تفاهمــی 

کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی پیگیــر آن بــود تــا پیونــدی میــان بدنــه جــوان و دانشــگاهی بــا  بــه امضــا رســید و 

ــا پارلمــان بخــش  بخش هــای تخصصی-مشــورتی اتــاق ایجــاد شــود و نســل آینــده فعــاالن اقتصــادی از همیــن حــاال ب

خصوصــی اســتان در ارتبــاط و همــکاری قــرار بگیرنــد. 

گذری بر اقدامات اتاق در راستای تربیت نسل آینده کارآفرینان و جانشین پروری 
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کبیــر، بخــش دیگــر تالش هــا بــرای نســل جــوان، در برنامه هــای مرکــز آمــوزش اتــاق خراســان رضــوی تجلــی یافتــه اســت. از لیــگ   گفتــه  بــه 

کارآفرینــی، نــوآوری و رهبــری و باالخــره ایجــاد  کســب و کار دانــش آمــوزی بگیریــد تــا بوت کمــپ آموزشــی-تجربی مهــارت هــای  طراحــی 

ــد.  ــه از ایــن بحــث بوده ان ــد نمون ــان؛ چن ــوآوری نوجوان ــتان ن فرهنگس

کــه مخاطبــش نســل جــوان بودنــد و راوی  وی بیــان می کنــد: سلســله جلســاتی بــا عنــوان »ارزش آفرینــان« نیــز در ایــن دوره برگــزار شــد 

کــه از قضــا بــا بازخــورد  کارآفرینــی. یــک فرصــت بــرای انتقــال تجــارب میان نســلی  آن هــا، فعــاالن اقتصــادی و اســتخوان ُخردکرده های عرصــه 

ــا دور  کــرد امــا پیگیــر آن هســتیم ت کم رنــگ  ــزاری آن را  ــا، برگ کرون گرچــه محدودیت هــای شــیوع بیمــاری  و اســتقبال خوبــی همــراه شــد و ا

کاربردی تــر برگــزار نماییــم. جدیــدی از ایــن برنامــه را بــا رویکــردی 

کردیــم امیــد را بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی و انتقــال تجــارب در  وی خاطــر نشــان می کنــد: در اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی تــالش 

کــه بــرای انجــام فعالیــت اقتصــادی، بایســتی ســرمایه هنگفتــی فراهــم شــود. فعــاالن  بیــن جوانــان ترویــج نماییــم تــا اینگونــه تصــور نشــود 

کردنــد و امــروز توفیقــات ارزشــمندی دارنــد. ایــن  کار خــود آغــاز  کــه بــدون ســرمایه و بــا خالقیــت و نــوآوری  اقتصــادی متعــددی وجــود دارنــد 

ح پایلــوت آمــوزش  گام بــردارد. همــکاری مــا در طــر نگــرش مثبــت بایــد بــرای نســل جــوان هــم نهادینــه شــود تــا بــه ســمت فعالیت هــای مولــد 

کار  کــه از ســوی مرکــز آمــوزش اتــاق مشــهد انجــام شــد، یــک راهبــرد مهــم را دنبــال می کــرد و آن ارتقــای مهــارت نیــروی  دوگانــه ایــران و آلمــان 

ح ثمــرات خوبــی را در پــی داشــت.  جــوان بــود. ایــن طــر

کبیــر یــادآور می شــود: اتــاق همچنیــن حمایــت مالــی ویــژه ای از شــرکت های دانش بنیــان ترتیــب داد تــا بــا ورود فعــاالن ایــن عرصــه بــه 

اتــاق، جوان گرایــی و جانشــین پروری تقویــت شــود.

ــه ایــن  ــا در دنبال کــه راهبــرد اتــاق دهــم بایــد چــه باشــد ت ــه ایــن ســوال  ــو و در پاســخ ب گفت وگ دبیــر اتــاق خراســان رضــوی در خاتمــه ایــن 

گام هایــی رو بــه جلــو بــردارد؛ بیــان می کنــد: در برهــه ای مطالعــات جامعــی بــر روی تجــارب  هویــت نــود و اندی ســاله قــرار بگیــرد و توأمــان 

۱6 اتــاق بازرگانــی جهــان انجــام دادیــم. اقدامــات ایــن اتاق هــای شــاخص عمدتــا در پیونــد بــا متــن جامعــه و در مشــارکت جســتن از 

کــه هــر برنامــه   بخش هــای مختلــف اقتصــادی و سیاســی معنــا می یافــت. تجربیــات مذکــور، بــر ایــن دیــدگاه مــا صحــه می گذاشــت 

توســعه محوری از ســوی اتــاق بازرگانــی، بایــد منطبــق بــر نیازهــای اولویــت دار جامعــه مخاطبــش، تعریــف و اجــرا شــود. 

کــه بــه مــا  کبیــر یــادآور می شــود: در دوره جــاری دو مرحلــه ارزیابــی و نیازســنجی از اعضــای محتــرم اتــاق مشــهد انجــام شــد 

کمــک زیــادی نمــود.  در تعریــف برنامه هــا و اصــالح رویه هــای موجــود، 

اتاق دهم، چه افقی را پیش روی خود دارد؟

68دبیــــر اتــــــــاق 
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ــا جامعــه ای متفــاوت،  وی خاطــر نشــان می کنــد: هیــات نماینــدگان دوره دهــم اتــاق قطعــا ب

شــرایط اقتصــادی دگرگــون و توقعــات جدیــدی مواجــه خواهــد بــود. از ســویی اتــاق در دوره 

کــرد و وارد بخــش دوم  کاری باقیمانــده از دولــت ســیزدهم را تجربــه خواهــد  جدیــد، دوســال 

ــی  ــال پایان ــده، س ــال آین ــن س ــد. همچنی ــد ش ــدی خواه ــت بع ــش در دول کاری خوی ــت  فعالی

دوره فعلــی مجلــس شــورای اســالمی اســت و همــه ایــن مســائل بــر عملکــرد پارلمــان بخــش 

خصوصــی اثرگــذار خواهــد بــود. نمی تــوان سیاســت و راهبــردی را بــرای دوره جدیــد تدویــن 

نمــود، بــدون آنکــه ایــن تحــوالت داخلــی را دخیــل نکــرد.

کبیــر بیــان می کنــد: نکتــه دیگــر آنکــه، آغــاز فعالیــت هیــات نماینــدگان دوره دهــم اتــاق مصــادف بــا تدویــن برنامــه هفتــم توســعه اســت. 

کســب و کار  کنــد. خراســان رضــوی از نظــر محیــط  اتــاق می بایســت بــرش اســتانی خــود را تهیــه و تدویــن نمایــد و اجــرای آن را مطالبــه 

کشــور در نوســان بــوده اســت. همچنیــن از نظــر ســرمایه گذاری در جایــگاه ۱5  بــا رتبــه ای میــان ۱6 تــا 25 در میــان اســتان های 

کشــوری و از نظــر ســرانه تولیــد ناخالــص ملــی در رتبــه  بیســت و یکــم قــرار دارد. بنابرایــن اتــاق در دوره دهــم، بایــد یکــی از اولویت هــای 

گذشــته بهبــود یابــد. کمــک بــه جایــگاه اســتان قــرار دهــد تــا رتبــه ایــن خطــه نســبت بــه ســال های  خــود را 

کشــورهای ترکمســتان و  گردشــگری عمدتــا ُپررونــق آن و دو مــرز مشــترک بــا  وی نقــاط قــوت ایــن اســتان را در حــوزه اقتصــاد، 

افغانســتان می دانــد و متذکــر می شــود: در دوره آینــده، حجــم ســرمایه گذاری بــه ویــژه در حــوزه صنعــت بایســتی بســیار متفــاوت 

از گذشــته باشــد. در ایــن زمینــه بایــد ابتــدا نقطــه هــدف تعییــن شــود و در راســتای دســتیابی بــه آن، اقدامــات الزم انجــام بگیــرد. 

کاهــش ریســک تجــارت تمرکــز شــود. حــدود 92 درصــد تجــارت اســتان  همچنیــن، بــر یافتــن بازارهــای خارجــی جدیــد و راه هــای 

گذشــته بــا افغانســتان تعریــف می شــده  کشــور بــوده و حــدود 60 درصــد از تعامــالت تجــاری ایــن خطــه در ســنوات  تنهــا بــا 10 

کشــورهای جدیــد بــرای تجــارت و نفــوذ بــه بازارهــای جدیــد، بــر پتانســیل های واقعــی اقتصــادی  اســت، پــس بایســتی در یافتــن 

ایــن خطــه، تمرکــز شــود. 

کــه در دوره آتــی بایــد جدی تــر پیگیــری شــوند و می گویــد: بحــران  کبیــر بــه مطالبــات جــدی بخــش خصوصــی از اتــاق هــم می پــردازد 

کمبودهــای بخــش  گاز آن هــا در دو فصــل ســال، عــدم تناســب منابــع و مصــارف بانکــی اســتان،  تامیــن انــرژی صنایــع و قطــع بــرق و 

کشــور ترکمنســتان بــرای نــاوگان  گاه و بیــگاه  گــن صادراتــی و مشــکالت ریلــی، محدودیت هــای  بازرگانــی خارجــی در بحــث تامیــن وا

گره هــای جــدی در  گلوگاه هــای مــرزی اســتان بــه ویــژه در مــرز دوغــارون،  تجــاری ایــران، ضعــف زیرســاخت ها و نقــص رویه هــا در 

کــه همچنــان بایــد مطالبــه  کهنــه ای هســتند  کار ماهــر و... تنهــا بخشــی از مشــکالت  بخــش مالیــات، تامیــن اجتماعــی، تامیــن نیــروی 

شــوند و چــه بســا در دوره بعــد، راهبــرد جدیــدی بــرای ثمریابــی و نتیجه گیــری از آن هــا، اندیشــیده شــود. 
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گفت وگوی دولت شــــورای 
72و بخــــــش خصــــــــــوصــــــی

ح  ــر ــات مط ــل موضوع ــی مراح ــی و ط ــرش و بررس ــد پذی فرآین
گفت و گــوی دولـــــــت و بخــش خصوصـــــی: شــده در شـــــورای 

الــف: اتاق هــا   ب: کمیســیون های اتاق هــا واتحادیه هــا 
ج: تشــکل های بخش خصوصی و تعاونی

 

کارشناس تخصصی  ارجاع موضوعات به 
دبیرخانه جهت بررسی های اولیه

طرح موضوع از طریق:

انعکاس موانع طی نامه اداری به دستگاه متولی و 
کارشناسی خبرگان ذی ربط اخذ نظر 

کارگروه تخصصی طرح موضوع و نظر خبرگان در 

طرح در دبیرخانه شورا

گفت وگو طرح در جلسه شورای 

1

2

3

4

6

5

7
 الــف: توافــق بــا اســتفاده از ظرفیت هــای اســتانی و ابــالغ 
ــوی  گفت وگ ــورای  ــه ش ــاع ب ــرا  ب: ارج ــرای اج ــه ب مصوب
طریــق  از  پیگیــری  و  شــورا  جلســه  در  طــرح  و  مرکــز 

وزارتخانه هــا، دولــت و مجلــس شــورای اســالمی

در نهایت:

عمومــی  موسســات  پ:  اجرایــی  دســتگاه های  د: 
غیردولتــی )از طریــق نامــه رســمی اداری یــا ســایت شــورا بــه 

می شــود( واصــل  دبیرخانــه 
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مقدمه:

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی از ســال ۱389 براســاس مــاده 75 قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــه عنــوان یــک  شــورای 

گرفــت. کمیــت اســتان ها شــکل  نهــاد فراقــوه ای بیــن بخــش خصوصــی، تعاونــی و حا

ایــن شــورا بــا هــدف تســهیل فعالیت هــای اقتصــادی و تعامــل و هم افزایــی بیــن دســتگاه های اجرایــی، بخــش خصوصــی و 

کســب و کار، ارائــه  گرفــت تــا در راســتای بررســی و شناســایی موانــع  تعاونــی و بــا اســتفاده از همــه ظرفیت هــای اســتانی شــکل 

گام بــردارد.  پیشــنهادها و راهکارهــای اجرایــی مناســب بــه مراجــع ذی ربــط در جهــت رفــع موانــع موجــود 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی نیــز  کســب و کار در ســال ۱39۰، شــورای  بــا تصویــب مــواد ۱۱ و ۱3 قانــون بهبــود محیــط 

کــره و  بــه یــک نهــاد قانونــی دائمــی در ســطح ملــی و اســتان ها تبدیــل شــد تــا بــا ایجــاد هم گرایــی، هم ســویی و از طریــق مذا

کمیتــی در اســتان ها و اســتفاده از ظرفیــت خبــرگان و بخــش خصوصــی و دولتــی، در بهبــود  گفت وگــو بــا نهادهــای دولتــی و حا

کنــد. کســب و کار ایفــای نقــش  محیــط 

کــه  کشــور  ایــن شــورا تــا بــه امــروز، در ســطح اســتانی و ملــی، منشــأ تحــوالت متعــددی بــوده اســت. از جملــه مــوارد موفــق در 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در  کســب نمــوده، شــورای  کشــور  همــواره رتبه هــای برتــر را در ارزیابی هــای وزارت 

گذاشــتیم.  خراســان رضــوی اســت. در ایــن مطلــب، عملکــرد ایــن شــورا را بــه بوتــه نقــد و بررســی 

گفت وگوی دولــــــــت و  شــــورای 
بخـــــــــش خصوصی، ساختاری 

تسهیل گر و مانع زدا
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کبر لبافی علی ا
گفت وگوی دولت و بخش خراسان رضوی رئیس دبیرخانه شورای 

عملکرد شورای 
گـــــفـت وگـــــــو در 
خراسان رضوی

همــواره  گفت وگــو  شــورای  رضــوی،  خراســان  اســتان  در     

از مشــکالت  گره گشــایی  از موثرتریــن ظرفیت هــا در بحــث  یکــی 

اقتصــادی و موانــع موجــود در ایــن حــوزه بــوده اســت. ایــن شــورا 

کــه  در ســال های اخیــر ســعی نمــوده بــا اســتفاده از ظرفیت هایــی 

ــت  ــش روی فعالی ــای پی ــع چالش ه ــت رف ــار دارد، در جه در اختی

ــد. بخــش خصوصــی اســتان، اقــدام نمای

گفت وگــوی  شــورای  دبیرخانــه  رئیــس  لبافــی«،  کبــر  ا »علــی 

دولــت و بخــش خراســان رضــوی در تشــریح عملکــرد ایــن شــورا 

گفــت: بــه طــور میانگیــن در هــر ســال بیــش از یکصــد  در اســتان، 

کارگروه هــای زیرمجموعــه دبیرخانــه و  نشســت دبیرخانــه شــورا، 

کشــور، بــا حضــور  کمیتــه بنــد )ب( مــاده ۱2 احــکام دائمــی توســعه 

نماینــدگان تشــکل های مرتبــط بخــش خصوصــی، بخــش تعــاون، 

اتاق هــای بازرگانــی و اصنــاف، دســتگاه های اجرایــی ذی ر بــط و 

ُخبــرگان اقتصــادی اســتان برگــزار می شــود. ایــن نشســت ها بنــا بــه 

کــه اصــوال از طریــق تشــکل ها،  درخواســت هایی شــکل می گیــرد 

ــاق  کمیســیون های تخصصــی ات دســتگاه های اجرایــی، اتاق هــا، 

مشــهد و ... واصــل می شــوند.

گفتــه لبافــی، بــا اخــذ نظــر دســتگاه ها و تشــکل های مرتبــط  بــه 

بخــش خصوصــی و نخبــگان اقتصــادی، بــه صــورت مکتــوب و 

ــه  کارگروه هــای تخصصــی و دبیرخان ســیر پیگیــری موضوعــات در 

گفت وگــوی دولــت  شــورا، در نهایــت پرونــده هــر بحــث در شــورای 

ح می شــود. و بخــش خصوصــی اســتان مطــر

   مهم تریــن موانــع و مشــکالت بخــش خصوصــی 
خراســان رضــوی

ــت و بخــش خصوصــی  ــوی دول گفت وگ ــه شــورای  رئیــس دبیرخان

در  خصوصــی  بخــش  مشــکالت  و  موانــع  از  رضــوی،  خراســان 

حوزه هــای بیمــه ای، بانکــی، مالیاتــی و برداشــت های ســلیقه ای 

از قوانیــن یــا اجــرا نشــدن برخــی قوانیــن و مقــررات، بــه عنــوان 

شــورای  در  شــده  بررســی  و  مطروحــه  موضوعــات  مهم تریــن 

بــرد. نــام  اســتان  گفت وگــوی 

کــرد: معمــوال بیــش از 6۰درصــد موضوعــات از طریــق  وی اذعــان 

توافقــات بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی قابــل حل وفصــل اســت 

و حــدود 9۰درصــد پیشــنهادهای دبیرخانــه بــه شــورا بــه دلیــل 

کارشناســی های دقیــق انجــام شــده، تأییــد می گــردد.

کردیــم تا از  کــرد: مــا در اســتان خراســان رضوی ســعی  کیــد  لبافــی تا

کمیــت اســتان و بخــش  تعامــل بســیار خــوب ایجــاد شــده بیــن حا
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اســتانداری،  مــدد همراهی هــای  بــه  و  بگیریــم  بهــره  خصوصــی 

دســتگاه قضایــی، نماینــدگان مجلــس، دســتگاه های اجرایــی، 

اتــاق بازرگانــی و دیگــر تشــکل های بخــش خصوصــی، بــا محوریــت 

ریاســت اتــاق ایــران و مشــهد )بــه عنــوان ظرفیتــی ملــی و اســتانی(، 

ــم. ــری برداری قدم هــای موث

ــت و بخــش خصوصــی  ــوی دول گفت وگ ــه شــورای  رئیــس دبیرخان

اســتان، بــه برخــی اقدامــات و دســتاوردهای ایــن شــورا در ایــن 

کــه  کــرد: از جملــه پــروژه هــای بزرگــی  چهــار ســال اشــاره و تصریــح 

گردیــده یا در مراحل اجراســت،  کــرده و بعضــًا اجرایــی  شــورا دنبــال 

کــرد؛  اشــاره  غــرب مشــهد  بــه موضــوع صنایــع محــور  می تــوان 

کــه حــدود 3۰ ســال بیــن مالــکان و شــهرداری مشــهد  پــروژه ای 

اختالفــات جــدی رقــم زد و مراجــع مختلفــی موضــوع را دنبــال 

ــانند. ــه برس ــه نتیج ــتند ب ــد و نتوانس کردن

البتــه همراهــی بخــش  گفت وگــو و  بــا پیگیــری شــورای   ولیکــن 

بــه  متولــی  نهادهــای  و حمایــت  و دســتگاه قضایــی  خصوصــی 

بــدون  توافــق   8 شــهر،  شــورای  و  شــهرداری  اســتانداری،  ویــژه 

گفت وگــو بــه دســت  حتــی یــک رأی مخالــف در دبیرخانــه شــورای 

ــد و  ــه تایی ــز ب ــو نی گفت وگ ــورای  ــوارد در ش ــن م ــپس همی ــد و س آم

تصویــب رســید. 

ــروه  کارگ ــو، در  گفت وگ ــورای  ــه در ش ــات حاصل ــزود: توافق ــی اف لباف

زیربنایــی اســتان و شــورای برنامه ریــزی )بــه عنــوان باالتریــن رکــن 

ــهر،  ــورای ش ــات ش ــا مصوب ــا ب ــد ت ــد ش ــتانی( تایی ــذاری اس قانون گ

کنــد.  فرآینــد اجرایــی خــود را ســپری 

ــه  ک ــود دارد  ــادی وج ــگاه اقتص ــا بن ــهد، صده ــرب مش ــور غ در مح

گرفتــه، بــه مــرور زمــان در عرصــه و اعیــان  کــه صــورت  بــا توافقاتــی 

ــرد. ک کار صنعتــی را دریافــت خواهنــد  ــان  پای

  تهیه شش جلد قوانین و مقررات مخل 
کسب و کار

شــورای  دبیرخانــه  رئیــس  گفتــه  بــه 

گفت وگــوی خراســان رضــوی، تهیــه شــش 

کســب و کار  جلــد قوانیــن و مقــررات مخــل 

برگرفتــه از نظــر بخــش خصوصــی تاثیرپذیر، 

از دیگــر اقدامــات مهم این شــورا در اســتان 

کــه بــه همــه وزرای حوزه هــای  بــوده اســت 

اقتصــادی، اســتانداران، اتاق هــا و روســای 

کمیســیون های مرتبــط اتــاق ارســال و بــه 

شــورای  مجلــس  وقــت  رئیــس  بــه  ویــژه 

ــدادی  ــون تع کن ــده و تا ــم ش ــالمی تقدی اس

از پیشــنهادهای آن شــش جلــد از جملــه 

ــت.  ــده اس ــرا درآم ــه اج ــه مرحل ب
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ســـــال 1398

ســـــال 1399

گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکز و  اجرایی شدن مصوبات ملی با پیگیری از شورای 
گردیده است. سایر مراجع ذیصالح به عنوان دستاورد در فصل دستاوردهای شورا منعکس 

مروری آماری بر عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

تعداد مصوبات ملی تعداد مصوبات استانی اجرا شده تعداد مصوبات استانی  کار تعداد دستور 

28 38 49 51

تعداد مصوبات ملی تعداد مصوبات استانی اجرا شده تعداد مصوبات استانی  کار تعداد دستور 

18 25 41 30
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ســـــال 1400

9 ماهـــه ســـــال 1401

تعداد مصوبات ملی تعداد مصوبات استانی اجرا شده تعداد مصوبات استانی  کار تعداد دستور 

25 47 76 53

تعداد مصوبات ملی تعداد مصوبات استانی اجرا شده تعداد مصوبات استانی  کار تعداد دستور 

15 30 66 38
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مروری بر موضوعات و محورهای کلی در پیگیری های  شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی و ارکان آن

کار و تامین اجتماعی، مالیاتی،  از نظر موضوعی بیشترین موانع موجود از نظر بخش خصوصی شامل حوزه های: بانکی، 

کسب و کار، تجارت بین الملل)صادرات-واردات(، انرژی)آب، برق ،گاز و...(، زمین و  گمرک، مجوزهای  سرمایه گذاری، 

کشور بوده است. زیرساخت، قوانین بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی 

مالیات

قوانین بودجه و
  برنامه های پنج ساله توسعه

سرمایه گذاری

بانکی

تجارت خارجی)صادرات و واردات(

انرژی)آب،برق،گازو...( کسب و کار مجوزهای 

سایرزمین و زیرساخت 

کار و تامین اجتماعیگمرک

%13%1%20

%16 %7

%7%6

%2

%5

%19

%4
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کارهای این شورا و ارکان آن، در محورهای مختلف اقتصادی نیز قابل تقسیم و تشریح هستند. فعاالن اقتصادی  دستور 

کشاورزی،خدمات )گردشگری، بازرگانی و ...(، تعاون،  گذشته در بخش های مختلف صنعت، معدن،  در طول چهارسال 

اصناف، فنی، مهندسی، ساختمان، مشاوران و پیمانکاران، حمل و نقل ) جاده ای، ریلی و ...( موضوعات و مشکالت و 

کسب و کار مرتبط با حوزه فعالیت خود را به شورا ارائه می کرده اند. موانع فضای 

کشاورزی

فنی، مهندسی، ساختمان، 
مشاوران و پیمانکاران تعاونمعدن

اصناف

خدمات)گردشگری، بازرگانی و ...(

حمل و نقل) جاده ای، ریلی و ...(صنعت

% 27.8

% 8.8 % 7.6% 7.7% 5.1

% 26.5% 11.4 % 5.1 

ح شده در جلسات)از منظر بخش های اقتصادی( دستورکارهای مطر
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ح مشکالت در شورای گفت وگوی مروری بر مراجع طر
 دولت و بخش خصوصی و ارکان آن

سازمان نظام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی 

انجمن شرکت های 
دانش بنیان استان

سایر تشکل ها)*(

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن
 و کشاورزی

اتحادیه شرکتهای تعاونی 
کشــــــاورزی کارخانجـــــات 

ک دام، طیور و آبزیان  خورا

انجمن کشتارگاه های 
صنعتی استان

شوراهای گفت و گوی 
سایر استان ها

کمیسیون هماهنگی
 بانک ها

واحدهای تولیدی 

انجمن مدیران

شهرک های صنعتی

استانداری

اتاق اصناف

دبیرخانه شورا

اتاق تعاون کمیته حمایت از کسب و کار

کانون انجمن های صنفی 
کارفرمایی 

اتحادیه شرکت های تعاونی 
کشاورزی دامداران 

دادگستری 

دستگاه های دولتی

%5

%2

%2

%1

%5

%8

%2

%3

%1

%8

%10

%3

%3

%2

%22

%15

%3

%3

%2

%1

*نکته: تعداد تشکل های مرجع موضوع 33 تشکل و هرتشکل ارائه دهنده یک موضوع  بوده اند.
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برخــــی از مهـم تریــــــن 
دستاوردهای شورای 
گفــــت وگــــوی دولــــت 
و بخـــــش خصـــوصی 
خــــــــراسان رضـــــــوی 

ح  کار و اصالحــات آن )طــر ح آمــوزش در محیــط واقعــی  1( اجــرای طــر

گردی ســابق( اســتاد- شــا

کــم  2( اختصــاص 100 هکتــار اراضــی بــه شــرکت های دانــش بنیــان و 
ــرای  ــازی در اج ــهرک ماشین س ــود در ش ــع موج ــعه صنای ــر و توس آب ب
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای   98 و   90 جلســات  مصوبــات 

خصوصــی

3( پیگیــری موضــوع بازنگــری در تقســیم ســهام )درصــد مشــارکت 
نواحــی  و  شــهرک ها  زیرســاخت هاي  بــه  مربــوط  اعتبــار  تامیــن  در 
بــا  اســتان، مشــابه  افزایــش ســهم  و  صنعتــی( در خراســان رضــوی 

اســتان ها ســایر 

شــهرک  محــدوده  متصرفیــن  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  موضــوع   )4
گــذاری بــه متقاضیــان ســرمایه گذار و  صنعتــی مشــهد پنــج جهــت وا
ــی ــیدگی قضای ــا رس ــان ب ــی همزم ــات عمران ــرای عملی ــا اج ــت ب موافق

گفت وگوی دولت شــــورای 
84و بخــــــش خصــــــــــوصــــــی
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کامــل سیســتم نوبت دهــی نــاوگان تجــاری در پایانــه  7( هماهنگــی بــه منظــور هوشمندســازی 
ــت. ــده اس گردی ــم  ــی فراه ــش خصوص ــط بخ ــاخت آن توس ــده زیرس ــه عم ک ــارون  ــرزی دوغ م

ح جامع دوغارون 8( تفکیک محدوده و عملیات تجاری از محدوده مسافری در طر

9( ضرورت ابالغ ضوابط حمل یک سره ناوگان در پایانه مرزی سرخس

ــروه شــورای ســاماندهی  کارگ ــه مــرزی دوغــارون مصــوب  ح جامــع پایان 6( اســتقرار و اجــرای طــر
ــور کش ــی  ــاز زمین ــی مج ــادی ورودی و خروج مب

5( حــل موضــوع مربــوط بــه معارضیــن و متصرفیــن اراضــی شــهرک صنعتــی مشــهد 5 )مصوبــه: 
شــرکت شــهرک های صنعتــی بــه صــورت همزمــان نســبت بــه خریــد اراضــی مجــاور دارای ســند ششــدانگ 
کــرده و پــس از خریــد، ایــن اراضــی را جهــت تاییــد بــه  و بالمعــارض در محــدوده شــهرک مشــهد 5 اقــدام 

کارگــروه امــور زیربنایــی اســتان ارســال نمایــد.(

حــذف  بــا  راهــی  بیــن  رفاهــی  و  خدماتــی  مجتمع هــای  احــداث  مجــوز  صــدور  و  ایجــاد   )10
نماینــدگان  کارگــروه  اعضــای   1397/10/25 خ  مــور صورتجلســه  در  ج  منــدر محدودیت هــای 

کشــور جــاده ای  ونقــل  حمــل  و  راهــداری  ســازمان  عمومــی  مجمــع 

11( پیگیــری وصــول مالیــات عملکــرد براســاس محــل فعالیــت دفتــر و تعییــن ســهم درآمدهــای 
اســتان ها مالیاتــی 
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از  ناشــی  آثــار  نحــوه جبــران  تمدیــد دســتورالعمل های   )15

تــا  افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای ریالــی فاقــد تعدیــل 

پایــان ســال 1401 

ــران و  در  گاز مجتمــع مشــاغل درودگ ــری انشــعاب  14( پیگی

پنجره ســازان   و 

13( پیگیــری رفــع موانــع اخــذ انشــعاب بــرق تعاونــی یــاران 

ثامــن معلــم بــا ارائــه پروانــه دریافتــی از شــهرداری

12( اقدام در زمینه نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی 

شرکت های تجاری 

16( پیگیری رفع مغایرت و ابهامات بین پروانه تاسیس و بهره برداری 

شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی مشهد

کار جمهــوری اســالمی  ــون  17( شــیوه نامــه اجــرای تکالیــف قانونــی صــدر مــاده 157 قان

کارفرمایــی بــدون مداخلــه دولــت از طریــق  کارگــری و  ایــران، حــل و فصــل اختالفــات 

کار گفت و گــو در محیــط  توافــق و 

و  تــوس  صنعتــی  شــهرک های  توســعه  خصــوص  در  ویــژه  طــور  )بــه  اســتان  صنعتــی  تولیــد  موانــع  رفــع   )18
شــهرک ها( ایــن  در  بنیــان  دانــش  واحدهــای  اســتقرار  و  برتــر  فناوری هــای  و  ماشین ســازی 

گفت وگوی دولت شــــورای 
86و بخــــــش خصــــــــــوصــــــی
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21( امضــای یادداشــت تفاهــم همــکاری ایــران و ترکمنســتان )اســتانداران خراســان شــمالی و 
ــه امضــای  آخــال ترکمنســتان و یادداشــت تفاهــم همــکاری مشــترک بیــن ایــران و ترکمنســتان ب

کار و رفــاه اجتماعــی( کار و حمایــت اجتماعــی ترکمنســتان و سرپرســت وزارت تعــاون،  وزیــر 

عنــوان  تحــت  شــده  تعییــن  عــدد  کاهــش  و  خــرد  ســرمایه های  پذیــرش  رونــد  تســهیل   )22
اقامــت پروانــه  زمــان  مــدت  و  خارجــی  ســرمایه گذاری 

کوچک مقیاس در استان 23( پیگیری پرداخت مطالبات معوق نیروگاه های 

20( رفــع مشــکالت ناشــی از عــدم ثبــت ارزش دارایی هــای نامشــهود در ادارات ثبــت )دانــش 
رســمی  کارشناســان  توســط  دارایی هــا  ایــن  تعییــن  رغــم  بــه  آورده  ســرمایه  عنــوان  بــه  فنــی( 

دادگســتری

کوچــک  بــرق منطقــه ای اســتان و نیروگاه هــای  بیــن شــرکت  19( پیگیــری رفــع اختــالف مهــم 
کــه منجــر بــه  مقیــاس بــرای خریــد بــرق در قالــب قــرارداد 5 ســاله دوم در تمــام فصــول ســال 

اســت. شــده  نیروگاه هــا  از  بســیاری  تعطیلــی 

گنــدم در شهرســتان جویــن؛ ترجیحــا  24( اختصــاص محــل مناســبی بــرای پذیــرش مرکــز خریــد 
گنــدم( ــز اصلــی تحویلگــری  ــه عنــوان مرک )ســیلوی اســرار ب

گردیــد بازرســی ادواری فنــی انــرژی بــه دو شــرکت بومــی بــا دامنه هــای  25( بــا پیگیــری شــورا، مقــرر 
دارای تاییــد صالحیــت از مرکــز ملــی تاییــد صالحیــت ایــران، ارجــاع داده شــود 
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گازبهــای صنایــع: بــا هــم افزایــی دســتگاه های اجرایــی و پیگیــری شــورا 70  29( پیگیــری رفــع مشــکالت ناشــی از افزایــش 

ج شــدند. گاز خــار کوچــک و متوســط اســتان از شــمول قانــون افزایــش تعرفــه  بنــگاه اقتصــادی 

کشــاورزی توســط ســازمان تامیــن اجتماعــی موضــوع اختــالف  کارگاه جدیــد در بخــش  28( درخواســت پذیــرش 

کشــاورزی  تامیــن اجتماعــی و تشــکل های بخــش 

گردشــگری  کارفرمــا در  بخــش  کارگــر و  27( رفــع مشــکل پرداخت هــای مضاعــف تحــت عنــوان حــق بیمــه ســهم 

اســتان 

26(  پیجویی انجام برخی اصالحات و روندهای موجود برای استفاده بهینه از انرژی در دستگاه های اجرایی 

و موسسات عمومی غیردولتی 

30( پیگیری رفع مشکالت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی متقاضی دریافت تسهیالت بانکی در حوزه 

قیمت گذاری عرصه واحدهای تولیدی

31( ایجــاد هیــات دوم تجدیدنظــر مطالبــات تامیــن اجتماعــی بــرای جلوگیــری از ارســال پرونده هــای قابــل تجدیدنظــر در هیــات 

اســتان خراســان رضــوی بــه مرکــز 

32( پیشــنهاد اصــالح و تغییــر اساســنامه شــرکت های تعاونــی حمــل و نقــل بین المللــی در خصــوص تعــداد وســیله نقلیــه ملکــی 
بــه نــام مدیرعامــل و تعییــن ســقف 10 درصــدی ســهام شــرکت های تعاونــی بــرای هیــات مدیــره و مدیرعامــل

گفت وگوی دولت شــــورای 
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و مشــکالت  موانــع  رفــع  35( پیجویــی 
)جهــت  غــرب  محــور  در  مســتقر  صنایــع 
کار صنعتــی در عرصــه و اعیــان و ..(  اخــذ پایــان 

36( ارائه پیشنهادهایی پیرامون ضوابط 
کشور  اجرایی بودجه 

37( پیاده سازی سامانه صدور مجوزهای 
کسب وکار

34( پیگیــری صــدور مجــوز پروانــه تولیــد 
کارخانــه توســط وزارت صمــت بــدون 

گردی  ح استاد- شا 33( تصویب طر
کار( در شورای  )آموزش در محیط واقعی 

عالی اشتغال 

38( پیشنهـــــاد پیرامون هزینه ناشی 
از تنزیل اوراق بهادار اسالمی اجرایی 

گردید

کشـــــــاورزی و  39( معافیت چــــــاه های 
مشترکین روستایی از پرداخت عوارض 

برق رسانی 
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ضمانــت  صنــدوق  خدمــات  ارائــه   )42
رفــع  و  کوچــک  صنایــع  ســرمایه گذاری 

موجــود  رونــد  تســهیل  و  موانــع 

بنگاه هــای  مالیاتــی  معافیت هــای   )43
اقتصــادی در مناطــق محــروم و توســعه 

یافتــه

44( پیگیری تبصره 3 ماده 186 قانون 
مالیات های مستقیم به لحاظ تاریخ اجرا 

کارت  45( پیگیری اصالح فرآیند صدور 
کشتارگاه های طیور  کارگران  بهداشتی برای 

استان 

46( رفع موازی کاری های موجود 
کل  کل استاندارد و اداره  بین اداره 

دامپزشکی در قالب تفاهم 8 بندی 

از  برخــی  مالیاتــی  ضرایــب  اصــالح   )41
کشــاورزی از 12 بــه  فعالیت هــای بخــش 

11 و از 6 بــه 5/5

40( تفویض اختیار به استان ها در 
رسیدگی به خواسته معدن کاران در 

قالب برنامه ششم توسعه 

کارگاهــی صنفــی  48( ســاماندهی فعالیت هــای 
و صنعتــی و حــذف محدودیت هــای شــعاع 120 
کتــور زیســت  کیــد بــر دو فا کیلیومتــری تهــران بــا تا

محیطــی و آب بــه اســتان خراســان رضــوی

50( اعــالم آمادگــی ســازمان تامیــن اجتماعی برای 
کاهــش زمــان بررســی مطالبــات تامیــن اجتماعــی 
از طریــق قــرارداد بــا شــرکت های حسابرســی بــرای 

گواهــی و پاســخگویی ظــرف مــدت 20 روز  صــدور 

51( رفــع برخــی موانــع حــوزه شــرکت شــهرک های 
قطعــات  ترهیــن  موانــع  جملــه  از  صنعتــی 
شــهرک های صنعتــی بــه عنــوان وثیقــه تســهیالت 

و... بانک هــا  ریالــی 

52( مصوبــه ای در خصــوص آیین نامــه یکســان 
بانکــی جهــت تهاتــر بدهی هــای بخــش خصوصی 

بــا بانک هــا در قالــب اســناد خزانــه 

افزایــش  از  ناشــی  آثــار  جبــران  پیگیــری   )53
در  تعدیــل  فاقــد  ریالــی  پیمان هــای  ارز  قیمــت 
قراردادهــای پیمانــکاری دســتگاه های اجرایــی بــا 

اقتصــادی  فعــاالن 

اراضــی  100 هکتــار  بــا اختصــاص  49( موافقــت 
شــهرک صنعتــی تــوس )35 هکتــار اختصــاص بــه 
ــعه و  ــار توس ــاور و 65 هکت ــان و فن ــش بنی ــع دان صنای

تامیــن نیــاز واحدهــای موجــود در شــهرک( 

47( امکان پذیر شدن 3 درصد عوارض موضوع ماده 
38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 

در آئین نامه بند )و( تبصره 5 قانون بودجه
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گــذاری اســناد  56( موضوعــات مرتبــط بــا اوراق تســویه خزانــه )محاســبه حفــظ قــدرت خریــد در وا
خزانــه اســالمی بــه تامیــن اجتماعــی و صــدور مفاصــا حســاب بــدون محاســبه جریمــه بــه موجــب 

گردیــد و...( بنــد مصوبــه هیــات وزیــران اجرایــی 

کشــور )پیشــنهادات نهایــی در ایــن خصــوص در جلســه  57( اصــالح نظــام فنــی و اجرایــی 
ح و تصویــب شــد و پیش بینــی ابــالغ بــرای اجــرا در اردیبهشــت ســال 1398 بــا  شــورای مرکــز  طــر

گرفــت.( هــدف برقــراری تراضــی بیــن پیمانــکار و دســتگاه اجرایــی صــورت 

58( تعدیــل موانــع و مشــکالت ناشــی از اجــرای مــاده 37 قانــون تامیــن اجتماعــی بــه لحــاظ 
فعال ســازی واحدهــای تولیــدی در تملــک بانک هــا و اخــذ مفاصــا حســاب بــرای همــه واحدهــا 

عــالوه بــر واحــد مــورد انتقــال بــا پوشــش عمومــی.

کل  اســتاندارد،  کل دامپزشــکی، اداره  55( حــذف فعالیت هــای مــوازی در حــوزه عملکــرد اداره 
کــه  گمــرک در قالــب تفاهم نامــه فیمابیــن  کل حــل و نقــل و پایانه هــا و  معاونــت غــذا و دارو،  اداره 

گرفتــه اســت. گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی صــورت  در جلســه شــورای 

کارفرمایــی و دولــت پیرامــون تعییــن مصادیــق  کارگــری و  گروه هــای  54( توافــق و تفاهــم بیــن 
بیــکاری بــدون میــل و اراده در پروژه هــا و فعالیت هــای ســاختمانی و موقــت و ابــالغ و اجــرا در 
سراســر اســتان بــه عنــوان وحــدت رویــه و رفــع برداشــت های ســلیقه ای و ابهامــات در مصادیــق 

بیــکاری بــدون میــل و اراده در پروژه هــا و فعالیت هــای موقــت.

59( اعمــال پیشــنهادات اســتان در رابطــه بــا تعییــن محــل اســتقرار واحدهــای تولیــدی بــه عنــوان 
ــر واحدهــای تولیــد  کاهــش حجــم فشــار ب ــا هــدف  محــل اخــذ مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده ب

اســتان 

کشــور طــی نامــه ای  ک  کل ثبــت اســناد، ســازمان ثبــت اســناد و امــال 60( بــا پیگیــری شــورا، اداره 
ــالم  ــور اع کش ــرق  ــوان ش ــه عن ــهد ب ــوی در مش ــت معن ــر مالکی ــدازی دفت ــا راه ان ــود را ب ــت خ موافق

نمــود.
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کل راه آهــن خراســان،  62( حســب مصوبــات شــورا و برابــر نامــه اداره 

بــا  تــن و در مقایســه  حمــل نهاده هــای دامــی حــدود یکصــد هــزار 

ــد. ــر ش ــل 3/6 براب ــال قب س

گواهی صمت      گاز 70 واحد تولیدی بر اساس  61( اصالح تعرفه 

ج شدند(    ) 70 واحد از شمول واحدهای مشمول افزایش تعرفه خار

انجــام شــده، اصــالح  63( حســب مصوبــات شــورا و پیگیری هــای 
خطــوط راه آهــن خــواف- هــرات در حــال انجــام اســت و برابــر اعالم راه 
کشــور تــا پایــان ســال آمــاده بهره بــرداری مجــدد می شــود. آهــن شــرق 

کشــور  اراضــی  امــور  بیــن ســازمان  64( اجــرای تفاهم نامــه منعقــده 
و ســازمان حمــل و نقــل جــاده ای )موضــوع تبصــره یــک مــاده یــک 

کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا( قانــون حفــظ 
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گفـــت وگوی دولــــــت و بخش  شــــورای 
خصــــــــوصی خراسان رضوی به اذعان 
فعـــــــــاالن اقتصادی و مسئوالن، نمره 
قبولی می گیرد؛ اما برای توفیق چنین 

کرد؟ ظرفیتی، چه باید 

 مصوبات شورای 

گفت وگو؛ نیازمند 
ضمانت اجرایی 

قدرتمند
و بخــش خصوصــی خراســان  گفت وگــوی دولــت  شــورای 

رضــوی در ســال های اخیــر، بــه اذعــان مســئوالن دولتــی 

فراوانــی  تالش هــای  خصوصــی،  بخــش  تشــکل های  و 

انجــام  بــه  در جهــت رفــع موانــع فعالیت هــای اقتصــادی 

رســانده اســت؛ از شناســایی قوانیــن مخــل و بخشــنامه ها و 

ــه راهکارهایــی در جهــت بهبــود  ــا ارائ ــد ت آیین نامه هــای زائ

کهنــه از  گره هــای  گشــودن  کســب وکار در اســتان و  محیــط 

گفتمــان. مســیر تعامــل و 

گفتــه فعــاالن اقتصــادی در ایــن میــان  کــه بــه  امــا موضوعــی 

ــی  ــری اساس ــت تدبی ــت و می بایس ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس

ســوی  از  مصوبــات  اجــرای  شــود،  اندیشــیده  آن  دربــاره  

دســتگاه ها و ضمانــت الزم در ایــن زمینــه اســت.
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   بــه بــاور »امیررضــا رجبــی«، مدیــرکل صنعــت، معــدن و 

گفت وگــوی اســتان در  تجــارت خراســان رضــوی، رویکــرد شــورای 

کارآمــد و حرکــت  آینــده، بایــد متمرکــز بــر محــور اصــالح قوانیــن نا

ــا رویکــرد تســهیل گری و بهبــود  ــد ب بــه ســمت ایجــاد قوانیــن جدی

ــد. ــب و کار باش کس ــای  فض

کنــون تعامــل میــان بخــش دولتــی  کــه هــم ا رجبــی معتقــد اســت 

کثــر ممکــن رســیده اســت  ــه حدا و خصوصــی در جلســات شــورا ب

کــم و  و مصوبــات نیــز عمومــا در چهارچــوب قوانیــن، ضوابــط حا

کثــری دســتگاه های اجرایــی بــه تصویــب می رســد  اختیــارات حدا

و همراهــی مطلوبــی در ایــن زمینــه در اســتان وجــود دارد. لــذا بــه 

اصــالح  درخصــوص  شــورا  مصوبــات  شــتاب دهی  می رســد  نظــر 

قوانیــن و بررســی و اقــدام آن هــا در نهادهــای باالدســتی بایســتی 

ــرار بگیــرد.  کار ق در دســتور 

مشــکالت  و  مســائل  مســتمر  انعــکاس  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

صنعــت،  بخــش  جملــه  از  اســتان  اقتصــادی  حــوزه  گریبانگیــر 

معــدن و تجــارت، در جلســات منظــم و هفتگــی دبیرخانــه، آثــار 

گذاشــته اســت. در دبیرخانــه  مطلوبــی را در ایــن حوزه هــا بــر جــای 

بخــش  و  اجرایــی  دســتگاه های  نماینــدگان  حضــور  بــا  شــورا 

خصوصــی مرتبــط، بحــث و تبــادل نظــر دربــاره مســائل مختلــف 

کثریــت  ا نظــر  بــا  شــده  کارشناســی  مصوبــات  و  گرفتــه  صــورت 

امیررضا رجبی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

ضرورت شتاب دهی به اجرای مصوبات شورای 
گفت وگو در بحث اصالح قانون

ــردد و  ح می گ گفت وگــوی اســتان مطــر اعضــاء صــادر و در شــورای 

می شــود. صــادر  نهایــی  مصوبــات  و  تصمیمــات  ســپس، 

کــرد: مصوبــات صــادر شــده از ســوی شــورا عمومــا  رجبــی تصریــح 

فعالیت هــای  در  متخــذه  تصمیمــات  و  می شــوند  اجرایــی 

دلیــل،  بــه همیــن  اســت.  اثرگــذار  و  راهگشــا  اســتان  اقتصــادی 

گفت وگــوی اســتان در ســال های اخیــر و در رتبه بنــدی  شــورای 

اســت. بــوده  برخــودار  از جایگاهــی مطلــوب  کشــوری همــواره 

کرد:  کید  وی تا

اتــاق  ویــژه  بــه  و  خصوصــی  بخــش  وزن 

آن  تاثیرگــذاری  و  عملکــرد  و  بازرگانــی 

اجــرای  نهایــت  در  و  تصویــب  فرآینــد  در 

همراهــی  و  اســت  توجــه  قابــل  مصوبــات 

بخــش خصوصــی، عامــل افزایــش بازدهــی 

می باشــد. شــورا  عملکــرد 
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حسن حسینی
رئیس پیشین خانه صنعت، معدن و تجارت استان

به رسمیت شناختن 
بخـــــــش خصـــــوصــی 
مهـــــم ترین دستاورد 
گفت وگوست شورای 

صنعــت،  خانــه  پیشــین  رئیــس   حســینی«،  »حســن     

معــدن و تجــارت اســتان نیــز معتقــد اســت بزرگتریــن دســتاورد 

کــه  اســت  آن  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 

کنــد و ایــن  ــد مطالبه گــری  ــت پذیرفتــه، بخــش خصوصــی بای دول

کــه بخــش  بخــش را بــه رســمیت شــناخته اســت. در واقــع، از آنجــا 

می توانــد  کشــوری  و  اســتانی  مســئوالن  حضــور  در  خصوصــی 

کــره بــا بخــش دولتــی  مطالبه گــری داشــته باشــد و از طریــق مذا

کــه از ســوی  بــه اهــداف خــود دســت یابــد، بــه معنــای ایــن اســت 

دســتاورد  ایــن  اســت.  شــده  شــناخته  رســمیت  بــه  مســئوالن 

کــه بایــد بــه مــرور زمــان تــداوم داشــته باشــد  بســیار مهمــی اســت 

گــردد. تــا بخشــی از مطالبــات فعــاالن اقتصــادی اجرایــی 

را تنهــا نهــاد قانونــی میــان بخــش  گفت وگــو  حســینی، شــورای 

ــون بهبــود مســتمر  ــه موجــب قان ــه ب ک ــد  ــت خوان خصوصــی و دول

کســب و کار ایجــاد شــده اســت. او اظهــار داشــت: جلســات  فضــای 

دبیرخانــه ایــن شــورا بــه صــورت مســتمر و مــداوم برگــزار می شــود 

ح شــده در ایــن جلســات در چهارچــوب  و تمامــی مباحــث مطــر

گاهــًا جلســات شــورا، بخــش خصوصــی را از  قانــون اســت. البتــه 

ج نکــرده اســت و دلیــل ایــن مســئله،  بن بســت های موجــود خــار

شــورا  مصوبــات  اجــرای  در  دســتگاه ها  برخــی  همــکاری  عــدم 

می باشــد.

کرد: کید  گفت وگوی خراسان رضوی تا عضو پیشین شورای 

و  مســائل  گفت وگــو،  شــورای  دبیرخانــه 

ــه خوبــی  مشــکالت فعــاالن اقتصــادی را ب

کــرده و حــل آن را از دســتگاه های  احصــا 

از  برخــی  امــا  می کنــد؛  مطالبــه  ذی ربــط 

مصوبــات بــه دلیــل عــدم همــکاری بخــش 

متاســفانه  و  نــدارد  نتیجــه ای  دولتــی، 

مدیــران خاطــی نیز بازخواســت نمی شــوند 

کثــرت  کــه البتــه بخشــی از ایــن مســئله بــه 

می گــردد. بــاز  قوانیــن 

گفت وگــو، نهــادی  کــه شــورای  آنجــا  از  حســینی معتقــد اســت؛ 

لــذا  نمی گــردد؛  اجرایــی  مصوباتــش  از  برخــی  اســت،  مطالبه گــر 

بایســتی تدبیــر الزم در جهــت ایجــاد ضمانــت اجــرای مصوبــات 

ایــن شــورا اندیشــیده شــود. 

کــه بــه رغــم وجــود  وی اظهــار داشــت: شــاهد ایــن مدعــا آن اســت 

کاربــردی در جهــت حمایــت از تولیــد، بســیاری از ایــن  قوانیــن 

ــده اســت.  ــر زمیــن مان مقــررات در اجــرا، ب



گفت وگوی دولت شــــورای 
96و بخــــــش خصــــــــــوصــــــی

گــروه تولیــد اســتانداری    »مهــدی وطن پرســت«، رئیــس 

ــه  کــه راهــکار ضمانت  دهــی ب خراســان رضــوی نیــز معتقــد اســت 

گفت وگــو بــه عنــوان نهــاد  کــه شــورای  اجــرای مصوبــات ایــن اســت 

کســب و کار  ناظــر بــر ُحســن اجــرای قانــون بهبــود مســتمر محیــط 

کــه تحقــق ایــن مهــم، مســتلزم اصــالح قانــون و  کنــد  نیــز عمــل 

مجهــز نمــودن شــورا بــه ابزارهــای نظارتــی و حتــی تنبیهــی اســت.

دولــت  گفت وگــوی  شــورای  مطلــوب  عملکــرد  از  وطن پرســت 

ــت  ــه عنــوان پــل ارتباطــی بیــن دول و بخــش خصوصــی اســتان ب

و بخــش خصوصــی ســخن بــه میــان آورد و اظهــار داشــت: بــه 

واســطه پیگیری هــای مســتمر دبیرخانــه شــورا اقدامــات مؤثــری 

بــرای حــل مشــکالت بخــش خصوصــی بــه انجــام رســیده اســت؛ 

ــه  ک ــوی  ــه نح ــورا ب ــن ش ــگاه ای ــای جای ــکان ارتق ــال، ام ــن ح ــا ای ب

کســب و کار  ــع  ــد در تســهیل و رفــع موان کــرده و بتوان ــر عمــل  مؤثرت

نقــش ُپررنگ تــری ایفــا نمایــد، وجــود دارد. 

وی افــزود: متأســفانه تعــدد مشــکالت بخــش خصوصــی باعــث 

گــره بخش هــای  کــه  کالن تــر  شــده تــا ایــن شــورا نتوانــد در مســائل 

تمــام  از  دربرمی گیــرد،  را  اقتصــادی  بنگاه هــای  از  گســترده تری 

ظرفیــت خــود اســتفاده نمایــد. 

رضــوی،  خراســان  اســتانداری  تولیــد  گــروه  رئیــس  گفتــه  بــه 

پشــتوانه قانونــی ایــن شــورا یعنــی قانــون بهبــود مســتمر محیــط 

کســب و کار، بیــش از آنکــه حالــت تکلیفــی داشــته باشــد، ارشــادی 

بــوده و ایــن موضــوع، نشــان دهنده ضعــف ایــن قانــون در اجــرای 

اهــداف تعییــن شــده خــود اســت.

ضرورت تجهیز شورای 
گفت وگو به ابزارهای نظارتی

کــرد: بــه منظــور ارتقــای عملکــرد  کیــد  وی تا

وزن  بــر  می بایســت  شــورا  تاثیرگــذاری  و 

اجــرا  و  شــود  افــزوده  نظارتــی  ابزارهــای 

نشــدن مصوبــات، بــرای دســتگاه اجرایــی 

عواقــب قانونــی بــه همــراه داشــته باشــد.

وطــن پرســت، بــه حــل چالش هــای صنایــع محــور غــرب بــه عنــوان 

گفت وگــوی  کــه شــورای  کــرد  یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی اشــاره 

ــور  ــه ط ــته ب گذش ــال های  ــتان از س ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول

مســتمر پیگیــر آن بــوده و امــروز بــه مراحــل پایانــی خــود نزدیــک 

گره هــای  گفــت: در واقــع، امــروز یکــی از مهم تریــن  می شــود. او 

شــدن  گشــوده  حــال  در  اســتان  خصوصــی  بخــش  روی  پیــش 

اســت.

عبداهلل یزدان بخش
کانون انجمن های  رئیس هیات مدیره 

کارفرمایی خراسان رضوی صنفی  

تفویض اختیارات بیشتر 
به استــــان ها، مطالبـــــه 
بخــــش خصوصی است
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کانــون  مدیــره  هیــات  رئیــس  یزدان بخــش«،  »عبــداهلل    

تفویــض  رضــوی،  خراســان  کارفرمایــی  صنفــی  انجمن هــای 

از  یکــی  را  اســتانی  مدیــران  و  اســتان ها  بــه  بیشــتر   اختیــارات 

در  راهــی  را  مســئله  ایــن  و  خوانــد  خصوصــی  بخــش  مطالبــات 

دانســت. مشــکالت  فصــل  و  حــل  در  تســریع  جهــت 

گفت وگــوی دولــت  کــرد: برگــزاری جلســات شــورای  وی تصریــح 

ــر ایــن مســاله  ــت ب ــه دول ک ــی از آن اســت  ک و بخــش خصوصــی حا

کــره بــا بخــش خصوصــی نــه تنهــا راهگشاســت  کــه مذا واقــف شــده 

کمــک بزرگــی بــه سیاســت گذاری صحیح تــر و موثرتــر اســت.  بلکــه 

برقــراری  گفت وگــو،  شــورای  دســتاورد  مهم تریــن  معتقــدم  لــذا 

ــت اســت. ارتبــاط بیشــتر بیــن بخــش خصوصــی و دول

در  خصوصــی  بخــش  مطالبــات  اینکــه  بیــان  بــا  یزدان بخــش 

گفــت:  اســت،  اشــتغالزایی  و  اقتصــادی  توســعه  راســتای 

کنــار  در  را  خــود  قوانیــن  بایســتی  دولــت 

راهنــــمایـــــی ها،  گفتـــــــــه ها،  شنیـــــــده ها، 

کارشناســی و دلســوزی های  مشــاوره ها، 

و  تدویــن  گفت وگــو  شــورای  و  دبیرخانــه 

کنــد. تصویــب 

معتقــد  اســتان  صنایــع  مدیــران  انجمــن  رئیســه  هیــات  عضــو 

گام  کســب و کار  گفت وگــو در جهــت رفــع موانــع  کــه شــورای  اســت 

برداشــته؛ امــا هنــوز راه بســیاری در پیــش دارد؛ زیــرا بســیاری از 

قوانیــن بخــش صنعــت، بازرگانــی، اصنــاف و... قدیمــی و مربــوط 

کــه ســرعت تغییــر و  گذشــته بــوده و ایــن در حالــی اســت  بــه دوره 

تکنولــوژی و ســرمایه گذاری در ایــن بخش هــا بســیار زیــاد اســت. 

شــورای  در  قضــا  دســتگاه  همراهــی  از  تقدیــر     
گــو گفت و

مباحــث  در  قضــا  دســتگاه  همراهــی  از  تقدیــر  بــا  یزدان بخــش 

گفت وگــو اظهــار داشــت: وجــود چنیــن پشــتوانه ای در  شــورای 

کــه ایــن  کنــار بخــش خصوصــی بســیاری از هجمه هــا و فشــارهایی 

ــان  کنتــرل نمــوده اســت. قضــات و معاون کــرده،  ــد  بخــش را تهدی

گفت وگــو، از خواســته های  قضایــی بــا حضــور در جلســات شــورای 

گاه شــده و بســیاری از دغدغه هــا را بررســی  فعــاالن اقتصــادی آ

شــورای  دســتاوردهای  دیگــر  از  لــذا  می کننــد.  حل وفصــل  و 

ــو، شــنیده شــدن صــدای بخــش خصوصــی از ســوی قــوه  گفت وگ

قضائیــه اســت.

وی در تشــریح مســئله صنایــع محــور غــرب مشــهد و پیگیری هــای 

کــرد:  گفت وگــو در جهــت رفــع مشــکالت آن محــور تصریــح  شــورای 

کــه  کارخانجــات و صنایــع مختلفــی در محــور غــرب وجــود دارد 

از ســال 1355 الــی 1360 در ایــن محــور فعالیــت خــود را آغــاز 

توســعه شــهر، دچــار چالــش شــده اند.  بــا  کرده انــد و حــال، 

شــورای  در  نکاتــی  صنایــع،  ایــن  مشــکالت  خصــوص  در 

گردیــده اســت  ح شــده و مــواردی حــل  گفت وگــوی اســتان مطــر

ــز احقــاق حقــوق صنایــع در حــال پیگیــری  و در دیگــر مــوارد نی

اســت.

عضــو هیــات رئیســه انجمــن مدیــران صنایــع خراســان، از حــذف 

از  بیمــه  حــق  دریافــت  منظــور  بــه  اجتماعــی  تامیــن  مطالبــات 

کتورهــای خریــد، تســهیل بســیاری از قوانیــن در حــوزه صــادرات  فا

گفت وگــوی  کاال، اصنــاف و... بــه عنــوان برخــی اقدامــات شــورای 

ــا جنــگ  ــر ب کشــور مــا در 4-5 ســال اخی ــزود:  ــرد و اف ــام ب اســتان ن

اقتصــادی ســنگینی مواجــه بــوده اســت. در واقــع، عــالوه بــر تورمی 

کســب و کار  ــع  ــر دوش صنعــت ســنگینی می کنــد، قوانیــن مان ــه ب ک

کــه  کــرده اســت  نیــز چالش هایــی را بــرای صاحبــان صنایــع ایجــاد 

کارشناســی های  کمک هــا و  گفت وگــو و دبیرخانــه آن،  در شــورای 
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و بخــــــش خصــــــــــوصــــــی

گرفتــه اســت. بســیاری در جهــت حــل ایــن چالش هــا صــورت 

فرصــت  بایســتی  دولــت  کــرد:  خاطرنشــان  یزدان بخــش 

بــه  کســب و کار را  کارشناســی و تصمیم گیــری جهــت رفــع موانــع 

کنــد و توجــه بیشــتری بــه مصوبــات شــورا بــا  گــذار  ایــن شــورا وا

باشــد. داشــته  بیشــتر،  اعتمــاد  و  اختیــار  تفویــض 

ــه  کارگروه هــای ســتاد تســهیل، دبیرخان ــو،  گفت وگ وی از شــورای 

گفت وگــو و ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــه عنــوان  شــورای 

در  می توانــد  خصوصــی  بخــش  کــه  بــرد  نــام  ظرفیت هایــی 

کاهــش  ســایه آن هــا، بــه منظــور دســتیابی بــه اشــتغال پایــدار، 

تصدی گری هــا، تعدیــل قوانیــن و دســتورالعمل و بخشــنامه ها بــا 

کنــد. انگیــزه و امیــدوار حرکــت 

جهــاد  ســرمایه گذاری  امــور  مدیــر  کــی«،  خا »حســین    

گــذاری بعضــی از تصدی گری هــا  کشــاورزی خراســان رضــوی نیــز، وا

توســط وزارتخانه هــا بــه اســتان  را یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان دانســت  شــورای 

و  تصمیم گیــری  دیگــر  امــروز  بخش هــا،  برخــی  در  افــزود:  و 

نظــرات  و  نبــوده  پاییــن  بــه  بــاال  از  صــورت  بــه  برنامه ریــزی 

هــر چنــد هنــوز در بخش هــای  اعمــال می گــردد.  نیــز  اســتان ها 

اســت. نگرفتــه  اختیــار صــورت  تفویــض  زیــادی 

عملکرد مطلوب بخش 
خصــــوصی در شـــــورای 
گفـــــت وگــــــوی استـــــــان



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم 

99

گفت وگــوی  شــورای  اســت  معتقــد  وی 

دولــت و بخــش خصوصــی محلــی اســت 

گرفتــن از  بــرای ارتبــاط مســتقیم و فاصلــه 

چهارچوب های اداری و بوروکراســی؛ اما در 

اغلــب مواقــع، دســتیابی بــه اهــداف شــورا 

اســت. مواجــه  بســیاری  چالش هــای  بــا 

گفت وگــوی  شــورای  در  را  خصوصــی  بخــش  عملکــرد  کــی،  خا

فعــال  حضــور  شــد:  متذکــر  و  کــرد  ارزیابــی  مطلــوب  اســتان، 

کــه  نماینــدگان بخــش خصوصــی در جلســات شــورا، در صورتــی 

بــه نمایندگــی از تمامــی فعــاالن اقتصــادی باشــد، تاثیرگــذار اســت. 

بخــش خصوصــی از مســیر اتحادیه هــای تخصصــی وابســته، بــه 

برمــی دارد. گام  مســیر  ایــن  در  مطلوب تــری  شــکل 

کشــاورزی خراســان رضــوی،  مدیــر امــور ســرمایه گذاری جهــاد 

توجــه بــه برنامه هــای توســعه، ارتقــاء بهــره وری اقتصــادی، 

ایجــاد اشــتغال و حمایــت از اشــتغال موجــود و توجــه بــه منابع 

کــه بایســتی در  آب اســتان را از مهم تریــن اولویت هایــی دانســت 

گیــرد. کار شــورا قــرار  دســتور 
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)ICC( در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 

اهتـــمام بـــرای 
ترویـــج فعالیــــت های

اقتصادی بین المللی 
در بخش خصـــوصـــی

امــروز در عرصــه تجــارت جهانــی، مقــررات و قوانیــن بین المللــی 

آن هــا  از  یکپارچــه  صــورت  بــه  کشــورها  عمــده  و  اســت  کــم  حا

ــده  ــته ش ــش برداش ــن بخ ــا در ای ــع مرزه ــد. در واق ــت می کنن تبعی

ــه ایــن  و همــه بازیگــران، از قواعــدی جامعــی تبعیــت می کننــد. ب

ــل  ــق عم ــه موف ــن عرص ــرمایه گذارانی در ای ــار و س ــز، تج ــتناد نی اس

و  آشــنا  بین المللــی  ســطح  در  بــازی  مقــررات  بــه  کــه  می کننــد 

مســلط باشــند.

اتــاق بازرگانــی بین المللــی )ICC( بزرگ تریــن ســازمان بین المللــی 

ســطح  در  اقتصــادی  توســعه  بــه  کمــک  آن  هــدف  کــه  اســت 

جهــان اســت. ایــن نهــاد مهم تریــن شــریک تجــاری ســازمان ملــل 

متحــد و آژانس هــای وابســته بــه آن اســت. صدهــا هــزار شــرکت 

کشــور جهــان عضــو ایــن تشــکل هســتند  خصوصــی در حــدود ۱3۰ 

کشــور دنیا تشــکیل شــده اند.  کمیته هــای ملــی ایــن اتــاق در 86  و 

ایــن ســازمان در ســال ۱9۱9 در پاریــس افتتــاح شــده و حــاال یکــی 

از معتبرتریــن نهادهــای اثرگــذار در ایــن بخــش بــه شــمار می آیــد. 

نیــز در ســال ۱342  المللــی  بیــن  بازرگانــی  اتــاق  ایرانــی  کمیتــه 

تاســیس شــد و در ســال ۱364 بنــا بــه توصیــه دولــت و تــالش اتــاق 

بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران، دوره جدیــد فعالیــت خــود 

کمیتــه ایرانــی، ریاســت بــر عهــده رئیــس اتــاق  کــرد. در  را آغــاز 

کل، عهــده دار تمامــی  بازرگانــی ایــران بــوده و در رده بعــد نیــز دبیــر 

کمیتــه ایرانــی ICC می باشــد. امــور اجرایــی 

تســهیل  و  سیاســت گذاری  شــامل   ICC فعالیــت  حوزه هــای 

و  مقــررات  تدویــن  المللــی،  بیــن  ســطح  در  تجــاری  مــراودات 

کســب  کدهــای بیــن المللــی بــه منظــور ســهولت  استانداردســازی 

ــن  ــی از ای ــامل برخ ــه ش ک ــت  ــی و… اس ــای جهان کار در عرصه ه و 

نامه هــای  ضمانــت  اینکوترمــز،  اســنادی،  اعتبــارات  مقــررات 

ســاختار  می شــود.  و…  قراردادهــا  نمونــه  فــرم  و  عندالمطالبــه 

کمیســیون تخصصــی در حوزه هایــی نظیر؛  مذکــور در برگیرنــده ۱2 

گمرکی و تجاری،  حقوقــی، داوری و مقــررات بازرگانــی، تســهیالت 

اقتصــاد دیجیتــال، انــرژی، محیــط زیســت، ســرمایه گذاری و… 

کمیســیون های  اســت. ایــن مجموعــه پــس از اطــالع از مشــکالت 

کمیته هــای ملــی عضــو دبیرخانــه  متناظــر و اخــذ پیشــنهادات در 

کمیته ایرانی  نقش آفرینی اتاق خراسان رضوی در 
اتـــاق بازرگانـــــی بیــــن المللی )ICC( در دوره نهــــم 

هیات نمایندگان

نیکتا حسین نیا
کشاورزی خراسان رضوی  مدیر دفتر حوزه ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

)ICC( کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و  نماینده اتاق استان در 



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  101

ICC، موضوعــات را مــورد پــردازش قــرار داده و بــه رویکردهــا قــوام 

کار، در ســطح بیــن المللــی و بــه  می بخشــد تــا نهایتــا ماحصــل 

کالن بازرگانــی، بــه جامعــه جهانــی  عنــوان راهــکار و سیاســت های 

ــه شــود. کار ارائ کســب و 

از  بهره بــرداری  و  اطالع رســانی  بــرای  تــالش   
ــران ــی ای ــع مل ــر مناف ــد ب کی ــا تا ــی ب ــررات بین الملل مق

کمیتــه  »نیکتــا حســین نیا«، نماینــده اتــاق خراســان رضــوی در 

ایرانــی اتــاق بازرگانــی بین المللــی )ICC(، در بــاب اقدامــات ایــن 

کمیتــه در پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان می گویــد: وظایــف 

کمیتــه ایرانــی شــامل همــکاری و ارتبــاط بــا مقــر ICC در پاریــس 

فعالیت هــای  ترویــج  و  توســعه  منظــور  بــه  اطالعــات  تبــادل  و 

کشــور می باشــد.  ــرای فعــاالن اقتصــادی  ــی ب اقتصــادی بین الملل

بهره بــرداری  و  اطالع رســانی  همچــون  اقداماتــی  راســتا  ایــن  در 

ایــران، مشــارکت جویی در  بــر منافــع ملــی  کیــد  تا بــا  از مقــررات 

تعامــل  بــرای  زمینــه الزم  ایجــاد  و  رویدادهــا و تصمیم ســازی ها 

ســمینارها  برگــزاری  مرتبــط،  عرصه هــای  در  بازرگانــی  اتاق هــای 

تشــکیل  اتاق هــا،  ایــن  اعضــای  بــرای  تخصصــی  دوره هــای  و 

کمیتــه ایرانــی بــه منظــور مشــارکت  کمیســیون متناظــر پاریــس در 

ــرای  ــب ب کت ــار  ــه و انتش ــی، ترجم ــازی های بین الملل در تصمیم س

پیگیــری می شــوند. نیــز  اعضــا و…  بهره بــرداری 

اتــاق  تخصصــی  شــاخه های  از  یکــی  عنــوان  بــه   WCF از  وی 

بازرگانــی بین المللــی )ICC( نــام بــرد و توضیــح داد: ایــن شــاخه بــه 

منظــور ایجــاد هماهنگــی در تصمیمــات اقتصــادی بین المللــی و 

برقــراری ارتبــاط ســازنده میــان اتاق هــای بازرگانــی، تشــکیل شــده 

اســت. 

 ICC ایرانــی  کمیتــه  رئیســه  هیــات  واقــع  در  داد:  ادامــه  وی 

کمیتــه ایرانــی ICC بــوده  متشــکل از هفــت عضــو منتخــب شــورای 

و شــورای مذکــور نیــز دارای 24 عضــو منتخــب مجمــع عمومــی 

تمامــی  دربرگیرنــده  هــم  شــده  اشــاره  عمومــی  مجمــع  اســت. 

می باشــد.  ICC ایرانــی  کمیتــه  اعضــای 

کمیتــه ایرانــی در اتــاق  کــرد: نماینــده  حســین  نیــا خاطرنشــان 

پلتفــرم  در  عضویــت  مســئولیت  نیــز  رضــوی  خراســان  بازرگانــی 

کمیتــه ایرانــی،  WCF را دارد تــا زمینــه همــکاری و مشــارکت بــا 

در  ســاختار  ایــن  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  جهــت  تعامــل 

و  جلســات  و  ســمینارها  و  نشســت ها  در  حضــور  اســتان ها، 

خصــوص  در  پیشــنهادات  ارائــه   ،ICC ایرانــی  ملــی  کمیته هــای 

و  معرفــی  بین الملــل،  بازرگانــی  اتــاق  بــا  همکاری هــا  گســترش 

ــات  ــالم خدم ــی و اع ــی بین الملل ــاق بازرگان ــای ات ــج فعالیت ه تروی

کنفرانس هــای بین المللــی و  مشــاوره ای و همــکاری در برگــزاری 

کنــد. کمیتــه ایرانــی را فراهــم  ملــی در اســتان مرتبــط بــا 

بازرگانــی  اتــاق  ایرانــی  کمیتــه  در  رضــوی  خراســان  نماینــده 

گرفتــه در ایــن حــوزه  ــاب اقدامــات انجــام  بین المللــی )ICC( در ب

توضیــح می دهــد: در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق، مجــال 

ایجــاد دفاتــر اســتانی بــه دســتور جنــاب آقــای شــافعی، ریاســت 

ــاب توســعه ایــن  کــه ب ــاق ایــران فراهــم شــد. اقدامــی ارزشــمند  ات

بحــث را در اتاق هــای اســتانی فراهــم نمــود.

وی توضیــح داد: در ایــن مــدت، سلســله 

بــا دبیــرکل  آنالیــن  بــه صــورت  جلســاتی 

کمیتــه  در  اســتان ها  دیگــر  نماینــدگان  و 

 )ICC( ایرانــی اتــاق بازرگانــی بین المللــی

سیاســت گذاری ها  و  اقدامــات  بــاب  در 

داشــتیم. ارســال نظــرات اتــاق مشــهد در 

ــاب آییــن نامــه اجرایــی )ICC( براســاس  ب

اســتانی،  اتاق هــای  انتظــارات  و  اهــداف 

کــه بــه انجــام رســید.  یکــی از اقداماتــی بــود 

توأمــان فرصتــی هــم در ایــن مــدت بــرای 



بین المللــی  نشســـــــت های  در  حضــــــــور 

و  ملــی  ســطح  در  مرتبــط  کارگاه هــای  و 

ماحصــل  کــه  آمــد  فراهــم  بین المللــی 

اتاق هــای  دیگــر  بــا  بهتــر  ارتباط گیــری  آن 

بــود. بین المللــی 

حســین نیا خاطــر نشــان می کنــد: یکــی از اقدامــات مهــم مــا در 

 )ICC( اتــاق مشــهد، معرفــی ظرفیــت اتــاق بازرگانــی بین المللــی

نماینــدگان  هیــات  و  کمیســیون ها  تشــکل ها،  اعضــای  بــرای 

گرفتــه،  انجــام  اقدامــات  و  پیگیری هــا  بــاب  در  مســتمرا  و  بــود 

گزارش هایــی جمع بنــدی و بــه ریاســت پارلمــان بخــش خصوصــی 

اســتان، منعکــس شــده اســت. 

کارگیــری ظرفیت هــای    تــالش مســتمر بــرای بــه 
موجــود جهــت پیگیــری مطالبــات اعضــای پارلمــان 

بخــش خصوصــی اســتان

امــا بخشــی عمــده و شــاخصی از پیگیــری و راهبــری امــور در اتــاق 

ــان  ــت پارلم ــی ریاس ــکاندار آن یعن ــگاه س ــوی، از جای ــان رض خراس

بخــش خصوصــی اســتان، انجــام می شــود. 

بــه  مهــم  ضــرورت  یــک  نقطــه،  ایــن  در  امــور  کارآمــد  هدایــت 

شــمار می آیــد. ایــن ماموریــت بــر ذمــه »دفتــر حــوزه ریاســت اتــاق 

کــه بــه عنــوان یکــی از نقــاط راهبــردی در  خراســان رضــوی« اســت 

کشــاورزی خراســان  ســاختار اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

می شــود. شــناخته  رضــوی 

حســین نیا، مدیریــت ایــن دفتــر را نیــز بــر عهــده دارد. او در تشــریح 

اقدامــات ایــن بخــش در ایــن چهــار ســال و همزمــان بــا نهمیــن 

دوره هیــات نماینــدگان اتــاق، بــه پتانســیل ویــژه ای اشــاره می کنــد 

اتاق هــای  کــه ســکان داری همزمــان »غالمحســین شــافعی« در 

کــرده اســت. او همچنیــن  ایــران و مشــهد بــرای ایــن اســتان ایجــاد 

ملــی  عرصه هــای  در  شــافعی  پررنــگ  حضــور  آثــار  توضیــح  بــه 

گفــت. پرداخــت و از نقــاط قــوت ایــن موضــوع ســخن 

کیــد رئیــس اتــاق ایــران بــر انتقــال و انعــکاس  وی همچنیــن از تا

ــا اتــاق مشــهد ســخن بــه میــان آورد و  اخبــار و مطالبــات مرتبــط ب

کار دفتــر حــوزه  کیفیــت نــوع  اظهــار داشــت: ســطح ارتباطــات و 

ریاســت اتــاق اســتان بــه ســبب جایــگاه آقــای شــافعی، از درجــه 

کــه حتــی در  اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار بــوده و مســائلی 

ح می شــود؛ از نــگاه ملــی و بــا  اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی مطــر

کشــور، مــورد  کیــد بــر جایــگاه هویتــی خراســان رضــوی در ســطح  تا

بررســی قــرار می گیــرد.

  تــالش بــرای تســهیل  و تســریع در رونــد پیگیــری 
مطالبــات اعضــای اتــاق اســتان

بــه  بنــا  متعــددی  ســاختارهای  اســت:  معتقــد  حســین نیا 

صالحدیــد ریاســت اتــاق در پارلمــان بخــش خصوصــی خراســان 

ــه هــدف همــه آن هــا،  ک گرفتــه  ــر شــکل  رضــوی طــی دو دوره اخی

ایــن  از  بخشــی  اســت.  بــوده  اعضــا  بــه  خدمت رســانی  ارتقــای 

فعــاالن  نظــرات  و  مطالبــات  نیازهــا،  احصــاء  بــر  نیــز  ســاختارها 

گزارشــات  اقتصــادی در موضوعــات مختلــف تمرکــز داشــته اســت. 

ایــن ســاختارها نیــز در اختیــار ریاســت اتــاق قــرار می گرفتــه یــا در 

ح می شــده اســت. در واقــع  بــا ایشــان مطــر جلســات مختلفــی 

پتانســیل حضــور آقــای شــافعی در راس دو اتــاق مشــهد و ایــران، 

بــا  نمــود.  تســهیل  را  اســتان  اقتصــادی  فعــاالن  مطالبه گــری 

کشــوری و ارتبــاط مســتقیم  عنایــت بــه حضــور ایشــان در جلســات 

بســتر  اقتصــادی،  ملــی در حــوزه هــای تخصصــی  بــا مســئوالن 

پیگیــری در جهــت رفــع مشــکالت اعضــای اتــاق اســتان از ایــن 

گردیــد؛ لــذا نقــش دفتــر حــوزه ریاســت اتــاق مشــهد،  مســیر فراهــم 

بــا مســئولیت پیگیــری ایــن مســائل و اخــذ نتیجــه پررنگ تــر شــد. 

مدیــر دفتــر حــوزه ریاســت اتــاق بازرگانــی خراســان رضوی از حضــور 

کشــورهای  اقتصــادی  بدنــه  بــا  رایزنــی  و  خارجــی  هیات هــای 

کــه باعث  گفــت  مختلــف، بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهایی ســخن 

102 حــــــــوزه  ریــاســت و  نمــــــــاینـــــدگی اتـــــاق مشهـــــــد
)ICC( در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  103

ــگاه و اوج تحریم هــا نیــز، شــریان تجــارت  ــا حتــی در بزن شــده اند ت

کــرد: بخــش عمــده ای از ایــن  کیــد  خارجــی اســتان قطــع نشــود و تا

هماهنگی هــا از مســیر ایــن دفتــر انجــام می گیــرد و تــالش بــر آن 

اســت تــا حضــور فعــاالن اقتصــادی ذی نفــع و تشــکل های مرتبــط 

نیــز در ایــن رویدادهــا تقویــت شــود. 

وی در تشــریح دیگــر اقدامــات دفتــر حــوزه ریاســت اتــاق بازرگانــی 

خراســان رضــوی، بــه درخواســت  بنگاه هــای اقتصــادی و فعــاالن 

اتــاق  ریاســت  بــا  مالقــات  و  بازدیــد  جهــت  خصوصــی  بخــش 

وقــت  ع  اســر در  را  موضوعــات  دفتــر،  ایــن  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 

کــرده و بــه انعــکاس مطالبــات اعــالم شــده اعضــای اتــاق  پیگیــری 

می پــردازد. 

   نظـــارت مســــتقیـــم ریاســــت اتاق بر عملــــکرد 
شـــوراهای نظارت راهــــبردی

بــه تصمیــم رئیــس  اتــاق خراســان رضــوی  دفتــر حــوزه ریاســت 

ــرای ایجــاد شــورای نظــارت راهبــردی در  ــاق خراســان رضــوی ب ات

گــون اتــاق، در راســتای بهبــود فعالیــت واحدهــای  گونا واحدهــای 

مختلــف اشــاره و اظهــار داشــت: ایــن شــوراها بــه طــور مســتقیم 

بــر همیــن اســاس، در  تحــت نظــارت رئیــس اتــاق قــرار دارنــد و 

نحــو احســن  بــه  را  و عملکــرد خــود  فعالیــت  تــا  تــالش هســتند 

انجــام دهنــد. 

اعضــای  و همــکاری  افزایــش مشــارکت  کــرد:  اضافــه  حســین نیا 

کــه نیــاز بــه  ــا دفتــر حــوزه ریاســت از جملــه مــواردی اســت  ــاق ب ات

ایــن حــال،  بــا  تقویــت و تامیــن زیرســاخت های مطلــوب دارد. 

رونــد پاســخ گویی و بررســی معضــالت و مطالبــات در اتــاق مشــهد 

بــه  نیــز  کشــور  اتاق هــای  ســایر  اعضــای  کــه  بــوده  گونــه ای  بــه 

می کننــد.  مراجعــه  مشــهد 

اتــاق  ریاســت  حــوزه  دفتــر  فعالیت هــای  بــه  هــم  گریــزی  وی 

ــوزه  ــرد: در ح ک ــح  ــل زد و تصری ــوزه بین المل ــتان در ح ــی اس بازرگان

صــورت  موثــری  اقدامــات  و  متعــدد  فعالیت هــای  بین الملــل، 

ــوان  کاربــردی ایــن عرصــه می ت گرفتــه اســت؛ از تجربیــات مفیــد و 

و...  خارجــی  مختلــف  هیات هــای  پذیــرش  جهــت  رایزنــی  بــه 

کــرد. اشــاره 

اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اضافــه  وی 

اســت  حــوزه ای  ذاتــا  بازرگانــی  اتــاق 

را  مختلفــی  و  متنــوع  فعالیت هــای  کــه 

دربرمی گیــرد، انتظــارات متعــددی نســبت 

انتظــارات  ایــن  کــه  دارد  وجــود  آن  بــه 

نــوع  و  تفــاوت ســلیقه  از  ناشــی  گســترده 

کندگــی و  نگــرش افــراد می باشــد. ایــن پرا

و  وظیفــه  افــراد،  اندیشــه  و  نــگاه  تفــاوت 

مســئولیت مدیریتــی را ســنگین تر می کنــد؛ 

البتــه ایــن مســئله، فوایــدی چــون پویایــی 

دارد. همــراه  بــه  نیــز  را  ســازمان  یــک 

اتــاق  ریاســت  حــوزه  دفتــر  نقــش  بــه  ســخنانش  پایــان  در  وی 

بخــش  پارلمــان  مدیــران  شــورای  امــور  پیگیــری  در  مشــهد 

کــرد: جلســات شــورای مدیــران  خصوصــی اســتان اشــاره و ابــراز 

ح مشــکالت و پیشــنهادهای مدیــران واحدهــای  بــا هــدف طــر

ــزار می شــود و  ــاق برگ ــا حضــور مســتقیم رئیــس ات درون ســازمان ب

ــه اعضــا نقــش به ســزایی دارد. دبیــری  در بهبــود رونــد خدمــات ب

ایــن شــورا بــر عهــده رئیــس دفتــر حــوزه ریاســت اتــاق اســت و طــی 

ــه  ایــن ســال ها تــالش نمــودم پیگیری هــای الزم در ایــن زمینــه ب

گیــرد.  نحــو مطلوبــی انجــام 
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پاسخ به شاخص ترین خدمات اتاق خراسان رضوی برای 
فعاالن حوزه تجارت خارجی، در »دفترخدمات بازرگانی«

بازرگانــی اســت.  کارت  بــا  ارائــه خدمــات مرتبــط  بازرگانــی،  اتاق هــای  شــاخص ترین وظیفــه 

کــه ُحکــم شناســنامه را بــرای فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی داشــته و امــور بازرگانــی و  ســندی 

گرچــه از مردادمــاه ســال 1399، موضــوع  کاال، بــه مــدد آن انجــام می گیــرد. ا صــادرات و واردات 

کارت بازرگانــی بــه ســامانه جامــع تجــارت منتقــل شــده اســت و عمــده مراحــل اخــذ  صــدور 

مــدارک و تاییــد آن هــا در ســازمان توســعه تجــارت انجــام می گیــرد؛ امــا همچنــان مراحــل نهایــی 

کارت بازرگانی)پــس از تصدیــق مــدارک از ســوی مرجــع مذکــور( در اتاق هــای  صــدور و یــا تمدیــد 

بازرگانــی انجــام می گیــرد. 

ــوارد  ــن م ــه همی ــوی ب ــان رض ــاق خراس ــی در ات ــات بازرگان ــر خدم ــای دفت ــات و ماموریت ه ــا اقدام ام

گواهــی مبــدأ، تاییــد اســناد  خالصــه نمی شــود و تســهیل در عضویــت فعــاالن اقتصــادی، خدمــات 

کارت بازرگانــی، صــدور معرفی نامــه بــه ســازمان ها و... بخــش دیگــری از اقدامــات  تجــاری، مشــاوره 

ایــن واحــد مهــم پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان بــه شــمار می آیــد. 

ارائه خدمات 
با نگاهی به نیازها و
 اقــــــــتضــــــــائـــــــــــــات

108 خدمـــات بـــازرگانی و
دفتر ارتباط با اعضــاء



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  109

علیرضا عزیزی
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  بازرگانــی  خدمــات  دفتــر  سرپرســت 

رضــوی خراســان  کشــاورزی 

نیازسنجی، مبــــنــــای 
تعریف ماموریت های 

جــــدیـــــد
ــارت  ــب و کار و تج کس ــرای  ــه ب ــر از آنک ــادی، صرف نظ ــاالن اقتص فع

کارت بازرگانــی باشــند یــا نــه؛ می تواننــد بــا عضویــت  خــود نیازمنــد 

بهره منــد  دیگــری  متعــدد  خدمــات  از  بازرگانــی،  اتاق هــای  در 

شــوند و توأمان بخشــی از جریان فعالیت تشــکلی بخش خصوصی 

باشند. 

کارت  گرچــه  بخــش اساســی و اصلــی خدمــات اتــاق در حــوزه  ا

هیــات  جــاری  دوره  در  امــا  شــده  تعریــف  عضویــت  و  بازرگانــی 

انجــام  نیازســنجی های  و  بررســی ها  اســتناد  بــه  نماینــدگان، 

بــه  بازرگانــی،  کارت  بــا  تــا خدمــت مرتبــط  تــالش شــده  گرفتــه، 

ــه فعــال اقتصــادی  ــه ب ک چاشــنی اقدامــات دیگــری تعریــف شــود 

ــا  کمــک و حمایــت می رســاند. ب جهــت حضــور در عرصــه تجــارت 

کــه خدمــات مشــاوره ای تخصصــی در حــوزه  چنیــن نگرشــی بــود 

ویــژه  کمیته هــای  عــالوه  بــه  و...  بــازار  توســعه  بازرگانــی،  کارت 

کارت هــای  گرفتــه و مبحــث پایــش  حمایتــی و پیگیرانــه شــکل 

بازرگانــی، بــا رویکــرد اصالت بخشــی بــه فعالیت هــا در ایــن حــوزه 

بــا مشــارکت نهادهــای دولتــی متولــی، دنبــال شــد. 

اتــاق  بازرگانــی  خدمــات  دفتــر  سرپرســت  عزیــزی«،  »علیرضــا 

کــرد: ایــن بخــش در دوره جــاری  مشــهد در همیــن رابطــه عنــوان 

نیازهــای  بــر  مبتنــی  را  خــود  ماموریت هــای  تــا  نمــود  تــالش 

گذشــته بیــان و مطالبــه شــده بــود، توســعه  کــه در ادوار  اعضــاء 

کــه اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی  کیــد مــا ایــن اســت  ببخشــد. تا

کاربــردی و رویه هــای تسهیل شــده  بایــد بتواننــد از خدمــات 

کارت بازرگانــی  بهره منــد شــوند. تغییــر رونــد صــدور و تمدیــد 

و انتقــال آن بــه ســامانه جامــع تجــارت، قــدری برنامه هــای مــا 

را دســتخوش تغییــر نمــود؛ امــا امیدواریــم بــا تدابیــر انجــام شــده 

و بــا رویکــرد رو بــه اصــالح متولیــان ایــن ســامانه، در آینــده 

کارت  شــاهد تســهیل گری های الزم در بخــش صــدور و تمدیــد 

بازرگانــی باشــیم. 

کــرد: خدمــات ایــن دفتــر در حــال حاضــر عمدتــا حــول  وی اضافــه 

نیازهــای فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی تعریف شــده و می کوشــیم 

تــا همچنــان ظرفیت هــای موجــود را توســعه ببخشــیم و ســیر اخــذ 

کــه بــه اتــاق بازرگانــی مرتبــط اســت را تســهیل نماییــم.  خدماتــی 

پیونــد  هــدف  بــا  نیــز،  عضویــت  بخــش  در  شــد:  یــادآور  عزیــزی 

گیرتریــن تشــکل بخــش  دادن جامعــه اقتصــادی اســتان بــه فرا

شــرایط  تســهیل  اســت.  شــده  دنبــال  اقداماتــی  خصوصــی، 

کســب  ــا بخــش بزرگــی از صاحبــان  کــرد ت کمــک خواهــد  عضویــت 

و  دانش بنیــان  شــرکت های  متوســط،  و  کوچــک  کارهــای  و 

اســتارت آپ ها و... بــه خانــواده بــزرگ فعــاالن اقتصــادی پیونــد 

بخورنــد و از ایــن ظرفیــت بــرای مطالبه گــری تشــکلی، بهره منــد 

شــوند. 
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نگاهی به فعالیت های حوزه خدمات بازرگانی اتاق خراسان رضوی

صدور و تمدید کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق

کارت بازرگانی و عضویت نیز از مهم ترین خدمات حوزه خدمات بازرگانی اتاق به شمار می آید.  صدور و تمدید 

کارت بازرگانــی، مجــوز انجــام صــادرات  کارت عضویــت توضیــح می دهــد:  کارت بازرگانــی و  ــاره تفــاوت  میــان  عزیــزی درب

کارت در ُحکــم شناســنامه ای بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  و واردات یــک فعــال اقتصــادی اســت؛ در واقــع ایــن 

کننــد. ثبــت  کاال و فعالیت هــای تجــاری بین المللــی اقــدام  کــه بــه مــدد آن می تواننــد بــه واردات و صــادرات  بــوده 

کــه افــراد بــه واســطه داشــتن  کاالهــای مجــاز شــامل فعالیت هایــی اســت  کاال، واردات و صــادرات  ســفارش، ترخیــص 

کــه یــک فــرد  کارت عضویــت صرفــا نشــان دهنده آن اســت  کارت می تواننــد آن هــا را بــه انجــام برســانند. امــا  ایــن 

کســب وکار و... اســت. ــا حقوقــی مشــغول فعالیــت در حوزه هــای اقتصــادی،  حقیقــی ی

سرپرســت واحــد خدمــات بازرگانــی اتــاق مشــهد می گویــد: از ابتــدای ســال 1398 تــا پایــان بهمــن مــاه 1401، تعــداد 

کارت هــای صــادر شــده بــرای  کارت هــای بازرگانــی صــادر شــده بــرای اشــخاص حقیقــی، 688 عــدد و 
کارت بازرگانــی اشــخاص حقوقــی و  اشــخاص حقوقــی 1455 عــدد بــوده اســت. همچنیــن، در ایــن مــدت 2368 

کارت بازرگانــی اشــخاص حقیقــی تمدیــد شــده اســت.  927

کارت عضویــت بــرای اشــخاص حقیقــی، اتــاق بازرگانــی اســتان،  وی ادامــه می دهــد: در حــوزه صــدور و تمدیــد 

کارت را تمدیــد نمــوده اســت. در زمینــه صــدور و تمدیــد  کارت صــادر و 481  طــی مــدت مزبــور، 1014 

کارت تمدیــد  کارت صــادر و 798  کارت عضویــت بــرای اشــخاص حقوقــی نیــز در مجمــوع، 471 

شــده اســت. 
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صدور گواهی مبدا

کــه بــه درخواســت خریــدار خارجــی بــرای اســتفاده از تعرفه هــای ترجیحی یا شناســایی  گواهــی مبــدا، ســندی صادراتــی اســت 

کارت بازرگانــی بــا ارائــه مــدارک الزم، می تواننــد از هــر یــک از اتاق هــای بازرگانــی، ایــن  کاال صــادر می شــود. دارنــدگان  مبــدا 

کننــد. بــر همین اســاس، واحــد خدمــات بازرگانــی اتــاق خراســان رضــوی نیــز بــه طــور مســتمر پاســخگوی  گواهــی را دریافــت 

گمرکــی،  درخواســت بازرگانــان در ایــن زمینــه اســت. فعــاالن اقتصــادی می تواننــد بــا ارائــه مدارکــی شــامل: تصویــر پروانــه 

گواهــی مبــدأ، از ایــن خدمــت اســتفاده  تصویــر بارنامــه حمــل و نقــل بین المللــی و پرداخــت الکترونیکــی هزینــه صــدور 

نماینــد. 

سرپرســت دفتــر خدمــات بازرگانــی اتــاق مشــهد می گویــد: اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی از ابتــدای ســال 1398 تــا پایــان 

گواهــی مبــدا بــا مجمــوع ارزش دالری یــک میلیــارد و 275میلیــون و  ــر 26هــزار و 856  آذر مــاه 1401، بالــغ ب

270هــزار و 832 دالر صــادر نمــوده اســت.

گواهی مبدأ در اتاق بازرگانی انواع صدور 

بــرای  کــه   EAEU-IRAN FTA CERTIFICATE OF ORIGIN FORM CT-3 یــا  اوراســیا  فرم هــای    •
می گیــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد  قرقیزســتان  و  قزاقســتان  ارمنســتان،  بــالروس،  روســیه،  کشــورهای  بــه  صــادرات 

کــه بــرای صــادرات   )GSP( GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES یــا A فرم هــای  •
کســتان و  کشــورهای اروپایــی، آمریکایــی، آفریقایــی، اقیانوســیه و آســیایی بــه جــز افغانســتان، تاجیکســتان، پا بــه 

کشــورهای عربــی و بــالروس مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. تمامــی 

ــا،  ــه اروپ ــورهای اتحادی کش ــرای  ــه ب ــدأ )CERTIFICATE OF ORIGIN( ک ــی مب گواه ــای  • فرم ه
کشــورهای عربــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. کســتان، افغانســتان و تاجیکســتان و تمامــی  پا
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صدور معرفی نامه به سازمان ها

تایید اسناد تجاری

کــه توســط بازرگانــان صــادر می شــود، جهــت ترجمــه رســمی و ارائــه بــه خریــدار خارجــی ابتــدا بایــد توســط اتــاق  اســناد تجــاری 

گــردد. لــذا حــوزه خدمــات بازرگانــی اتــاق مشــهد در ایــن زمینــه نیــز بــه ارائــه خدمــات بــه اعضــاء و فعــاالن  تصدیــق امضــا 

می پــردازد. اقتصــادی 

کــه توســط عضــو اتــاق صــادر شــود و در زمــره مــدارک  عزیــزی در ایــن خصــوص توضیــح می دهــد: هرگونــه اســنادی 

تائیــد شــده ICC )اتــاق بازرگانــی بین المللــی( باشــد، می بایســت توســط اتــاق بازرگانــی بــرای ارائــه بــه ادارات 

یــا ارگان هــای بین المللــی، تصدیــق و امضــا شــود. در دوره نهــم اتــاق مشــهد، بالــغ بــر 1875 مــورد اســناد تجــاری 

تاییــد شــده اســت.

ــا اعضــاء حــوزه  کــه از ســوی دفتــر ارتبــاط ب معرفــی فعــاالن اقتصــادی بــه ســازمان ها و ارگان هــا از دیگــر خدماتــی اســت 

ــردد.  ــه می گ ــاق ارائ ــی ات خدمــات بازرگان

عزیــزی می گویــد: فعــاالن اقتصــادی بــه منظــور فعالیــت در حــوزه تجــارت خارجــی، بــه ارائــه معرفی نامــه ای بــرای ادارات 

گواهــی عضویــت تجــار  مختلــف ایــن حــوزه، نظیــر بانک هــا و ســفارت خانه ها نیازمندنــد. ایــن معرفی نامــه بــه نوعــی 

کــه بــه اعضــاء ارائــه می دهــد، در صــورت  کنــار دیگــر خدماتــی  در اتــاق بازرگانــی بــه شــمار می آیــد و اتــاق مشــهد در 

ــد. ــدام می نمای ــز اق ــه نی گواهی نام ــن  ــدور ای ــه ص ــبت ب ــاء نس ــت اعض درخواس
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خدمتی در راستای تسهیل و رونق ترانزیت

کارنه تیر، به  اتاق خراسان رضوی با ارائه خدمات حوزه 
تسهیل گری در حوزه حمل ونقل بین المللی می پردازد

سحر سیاسی
کشاورزی خراسان رضوی  کارنه تیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  مسئول حوزه 

کشــور مبــدا صــادر  کنوانســیون تیــر )TIR( در  کاال در چهارچــوب  کــه بــرای ترانزیــت بین المللــی  گمرکــی  کارنــه تیــر )TIR carnet( ســندی اســت 

گمرکــی و جلوگیــری از  کاســتن از تشــریفات  کنوانســیون تیــر به منظــور تســریع انجــام امــور در حــوزه حمل ونقــل بین المللــی،  می شــود. 

گرفــت.  کاال شــکل  خســارت های احتمالــی در جریــان ترانزیــت بین المللــی 

کاال بــا  گــردش  کنوانســیون تیــر را تســهیل می کنــد و بــه واســطه آن،  کشــورهای عضــو  کاال و ترانزیــت بیــن  کارنــه تیــر، حمــل و نقــل جــاده ای  ســند 

گمرکــی، صــورت می پذیــرد. کنتــرل )عــوارض یــا مالیــات( بــه ســاده ترین رویــه 

کشــاورزی خراســان رضــوی، ایــن اســتان بــه واســطه  کارنــه تیــر اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  گفتــه »ســحر سیاســی«، مســئول حــوزه  بــه 

گذرگاهــی بــرای تــردد تجــاری  کــه  گمــرک دوغــارون  کشــور ترکمنســتان و نیــز  گــذرگاه مــرزی باجگیــران، لطف آبــاد و ســرخس بــا  برخــورداری از ســه 

کاال بــه شــمار می آیــد و بــه تبــع آن،  کشــور در حــوزه حمــل و نقــل بین المللــی و ترانزیــت  کشــور افغانســتان اســت، از مهم تریــن اســتان های  ــا  ب

کارنه تیــر ُپررنــگ و حائــز اهمیــت اســت. نقــش اتــاق مشــهد در حــوزه 

کــرد: شــرط رویــه تیــر، حمــل و نقــل  گرفتــه، اظهــار  ــا( صــورت  کل اتحادیــه اروپ کشــور )از جملــه  ــا بیــان اینکــه توافــق »تیــر« بیــن 76  سیاســی ب

کارت تیــر مجــاز بــه حمــل  کنوانســیون، توســط دارنــدگان  کشــورهای عضــو  کاالهــا بیــن  جــاده ای اســت. در ایــن سیســتم، طبــق رویــه تیــر، 

گمرکــی در مرزهــای میانــی نیســتند و می تواننــد مســتقیما از نقطــهA  بــه نقطــه B حرکــت  کنتــرل  کاالهــا مشــمول  و نقــل می شــوند. ایــن 

کننــد )البتــه مشــروط بــه ســالم بــودن تمــام مهــر و موم هــا و ســالم بــودن مــدارک(.

کشــاورزی خراســان رضــوی از ســال ۱377 بــه عنــوان  کــرد: اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  کارنــه تیــر اتــاق مشــهد خاطرنشــان  مســئول حــوزه 

کارنــه  گواهــی قبولــی، ابطــال  کارنــه تیــر، صــدور  کــرد. ایــن خدمــات شــامل: فــروش  کارنــه تیــر  دومیــن اتــاق در ایــران شــروع بــه فعالیــت در حــوزه 

گمــرک(، بررســی و  کارنــه تیــر، همــکاری بــا ســازمان ها و ارگان هــای ذیربــط )وزارت راه و  تیــر، نظــارت بــر شــرکت های حمــل و نقــل، ارائــه آمــوزش 

کارنــه بــرای شــرکت های واجــد شــرایط طــی همــکاری بــا انجمــن صنفــی حمــل و نقــل بین المللــی می باشــد. کارنــه تیــر، صــدور  پیگیــری رونــد 

کشــاورزی خراســان رضــوی و از ابتــدای ســال  گفتــه سیاســی، در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  بــه 

ــش  ــان بخ ــی پارلم ــات بازرگان ــوزه خدم ــط ح ــر توس کارنه تی ــروش  ــورد ف ــوع، 1683 م ــهریور 1401، در مجم ــان ش ــا پای 1398 ت
گرفتــه اســت. خصوصــی اســتان انجــام 
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»دفتـــر ارتباط با اعضــــــاء و فعاالن اقتصــــــادی« اتــــاق            
خراسان رضوی، مجموعه متنوعی از خدمات مورد نیاز    

بخش خصوصی را تعریف و ارائه می کند؛

بازرگانــی،  اتــاق  اعضــای  آنچــه  همــه 

جامعــه  و  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 

اقتصــــــــادی، از ایــــــــن نهــــــــــاد تشـــــکلی 

ماموریت هــای  همــان  بــه  دارد؛  انتظــار 

و  بازرگانــی  کارت  موضــوع  در  اولیــه 

عضویــت خالصــه نمی شــود. یــک فعــال 

اقتصــادی، دغدغه هــای متعــددی دارد 

کــه شــاخص ترین تشــکل حامــی وی بایــد 

را  آن هــا، همــت مضاعفــی  بــه  پاســخ  در 

دارد.  مصــروف 

دفتــر ارتبــاط بــا اعضاء و فعــاالن اقتصادی 

اتــاق مشــهد، حلقــه پیونــد اتــاق و جامعــه 

حلقه پیوند ارتباط میان 
پارلمان بخش خصوصی 

و جامعه اقتصادی

اقتصــادی اســت و تــالش دارد تــا بخشــی از آنچــه مطالبــه می شــود را در چهارچــوب اقدامــات و خدماتــش، پاســخ بگویــد. 

تــا پیگیــری مشــکالت فعــاالن اقتصــادی را شــامل  جرگــه فعالیت هــای ایــن دفتــر، از مشــاوره 
می شــود. 

علیرضــا عزیــزی، سرپرســت دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصادی اتاق خراســان رضــوی در خصوص برنامه هــای این دفتر 

گفــت: اهتمــام مــا در ایــن دفتــر، پیگیــری  کــه مکملــی بــر ماموریت هــای اصلــی پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان اســت، 

گــون  گونا کارگروه هــای  درخواســت ها و دغدغه هــا و راهکاریابــی بــرای حــل چالش هــای پیــش روی بخــش خصوصــی از طریــق 

گرفتــه تــا قوانیــن صــادرات و واردات، مطالعــات بــازار، تامیــن  گمرکــی  و نیــز ارائــه مشــاوره در حوزه هــای مختلــف بــه فعــاالن اقتصــادی )از امــور 

اجتماعــی، مالیــات، امــور بانکــی و...( بوده اســت. 

وی افــزود: برخــی از مشــکالت، مســائل و چالش هــای پیــش روی فعــاالن اقتصــادی بــه همــت دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن 

گــروه کاری مالیات، تامین  کارگروه هــای مختلفــی بــا ســاختار قانونــی، بررســی و پیگیــری می شــود. نمونه آن نیــز  اقتصــادی، در 

کــه راهبــری آن بــر ذمــه اتاق گذاشــته شــده اســت. ســه کمیتــه هم در بحــث رفع  اجتماعــی و گمــرک ذیــل ســتاد تســهیل اســت 

مشــکالت و پایــش مســائل عمــده حــوزه تجــارت خارجــی ایجــاد کرده ایــم. در بخــش مشــاوره هــم عــالوه بــر ارائــه راهــکار از ســوی 

ُخبــرگان هــر حــوزه، در دو موضــوع تامیــن اجتماعــی و مالیاتــی نیــز مشــاوران مــا در هیات هــای حــل اختــالف ایــن دو بخــش 

حضــور دارنــد و ضمــن راهنمایــی، نماینــده فعــال بخــش خصوصــی در ایــن هیات هــا  می  باشــند. 

کــه در اختیــار اتــاق اســت، حامــی و همــراه  کــرد: تــالش مــا ایــن بــوده تــا بــا همــه ظرفیت هــای قانونــی ممکــن  کیــد  وی تا

فعــاالن اقتصــادی باشــیم.

گفته ایم( کمیته های ذکر شده در این مطلب، سخن  کارگروه ها و  کتاب، به تفصیل از چندوچون فعالیت    )نکته: در بخش های دیگری از این 
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پیگیری درخواست اعضاء و فعاالن اقتصادی

کــه در دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء صــورت  پیگیــری مطالبــات جامعــه اقتصــادی، از جملــه وظایــف و اقداماتــی اســت 

می پذیــرد. 

کــه اعضــاء  گفــت: در صورتــی  سرپرســت دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی اتــاق مشــهد در همیــن خصــوص 

کســب و کار خــود بــا مشــکل و چالشــی مواجــه شــوند، می تواننــد ایــن مــوارد را بــه صــورت  و فعــاالن اقتصــادی در حــوزه 

کــرده و  کننــد تــا اتــاق موضــوع را از مجــاری موجــود یــا از ســازمان ها و نهادهــای متولــی پیگیــری  کتبــی بــه اتــاق اعــالم 

پاســخ را بــه متقاضــی اعــالم نمایــد.

کــه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان بــرای دریافــت خدمــات بــا ادارات  کــرد: در صورتــی  عزیــزی همچنیــن ابــراز 

گــردد،  بــه چالشــی دچــار شــوند و در تولیدشــان خللــی ایجــاد  گمــرک و اســتاندارد  تامیــن اجتماعــی، مالیاتــی، 

کارگــروه مالیــات، تامیــن اجتماعــی و  می تواننــد درخواســت پیگیــری خــود را بــه اتــاق ارائــه نمــوده تــا موضــوع در 

کارگــروه، بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات داخلــی  ح و رســیدگی شــود. در ایــن  گمــرک )ذیــل ســتاد تســهیل(، مطــر

ــه  ــنهاد ب ــب پیش ــردد و در قال ــاذ می گ ــادی اتخ ــگاه اقتص ــکل بن ــع مش ــتای رف ــم در راس ــب ترین تصمی ــور، مناس کش

ســتاد تســهیل اســتان اعــالم می شــود.

گفتــه سرپرســت دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی اتــاق مشــهد، از ابتــدای ســال 1398 تــا پایــان  بــه 

کــه منجــر بــه صــدور 2504  کارگــروه بررســی شــده  بهمــن ســال 1401، تعــداد 2443 پرونــده در ایــن 

گردیــده اســت. مصوبــه 

کارگروه ذیل ستاد تسهیل
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کمیته مشترک اقدام ارزی و پایش تعهدات ارزی

کمیته هــای مشــترک »اقــدام ارزی« و »پایــش تعهــدات ارزی« بــه عنــوان دیگــر ســاختارهایی یــاد می کنــد  عزیــزی از 

کــه در بحــث  گرفتــه اســت و توضیــح داد: فعــاالن اقتصــادی  کــه ذیــل دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی شــکل 

گمــرک، اداره  کمیتــه و در حضــور نماینــدگان نهادهایــی همچــون  تعهــدات ارزی و... بــه مشــکل دچــار شــده اند؛ در ایــن 

ــی  ح می کننــد و در صورت کل صنعــت، معــدن و تجــارت، شــورای هماهنگــی بانک هــا و... مســائل و مشــکالت خــود را مطــر

کار نهــاد متولــی قــرار می گیــرد و در غیــر  کــه ایــن مســائل در ســطح اســتان قابــل رفــع و رجــوع باشــد، موضــوع در دســتور 

ایــن صــورت درخواســت آنــان بــه ســازمان توســعه تجــارت و اتــاق بازرگانــی ایــران منعکــس خواهــد شــد و در غایــت امــر، ایــن 

چالش هــا در ســطح ملــی مــورد رســیدگی قــرار می گیــرد. 

کارت هــای بازرگانــی  کاری دارنــدگان  کــرد: در حــوزه پایــش رفتــار تجــاری نیــز، فعالیت هــای تجــاری و ســوابق  وی اضافــه 

کارت بازرگانــی نامتعــارف  کــه فعالیت هــای تجــاری دارنــده  گمــرک اســتعالم و بررســی می شــود. در صورتــی  در اســتان از 

کارت  بــوده و تعهــدات ارزی خــود را ایفــا نکــرده باشــد، وضعیــت وی مــورد بررســی قــرار می گیــرد و در صــورت لــزوم، 

بازرگانــی اش تعلیــق خواهــد شــد. ایــن پیگیــری بــا هــدف حمایــت از افــراد صاحــب صالحیــت و متعهــد در حــوزه 

تجــارت خارجــی دنبــال می شــود. 

کمیتــه در اتــاق مشــهد  گفتــه عزیــزی، 86 پرونــده طــی ســال های 1399 تــا 9ماهــه 1401 در ایــن  بــه 

بررســی شــده اســت.  
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مشورت دهی به اعضاء و فعاالن اقتصادی

کارگروه بررسی و پاسخگویی به مشکالت فعاالن تجارت خارجی

کــه دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و  »کارگــروه بررســی و پاســخگویی بــه مشــکالت فعــاالن تجــارت خارجــی«، ظرفیــت دیگــری اســت 

ــا از  ــا هــدف وارســی مســائل و مشــکالت بخــش خصوصــی در بحــث صــادرات و واردات فعــال نمــوده ت فعــاالن اقتصــادی آن را ب

کار فعــاالن اقتصــادی بگشــاید. گــره از  مســیرهای قانونــی موجــود، 

کــه اعضــای اتــاق و افــراد فعــال در حــوزه تجــارت خارجــی دچــار  کارگــروه، در صورتــی  گفــت: براســاس ماهیــت ایــن  عزیــزی 

کارگــروه، از  کتبــی بــه اتــاق اعــالم می نماینــد. ســپس در قالــب ایــن  مشــکل شــده باشــند، درخواســت خــود را بــه صــورت 

آنــان و نماینــدگان ســازمان های مرتبــط دعــوت بــه عمــل می آیــد و بدیــن ترتیــب تــالش می شــود تــا بــه منظــور رفــع مشــکل 

فعــاالن اقتصــادی راهــکار مناســبی اندیشــیده شــود.

ــز، 9 ماهــه  ــال های 1399 و 1400 و نی ــی س ــزود: ط ــهد اف ــاق مش ــادی ات ــاالن اقتص ــاء و فع ــا اعض ــاط ب ــر ارتب سرپرســت دفت

کارگــروه بررســی و پاســخگویی بــه مشــکالت فعــاالن تجــارت خارجــی در اتــاق اســتان  ســال 1401، تعــداد 13 جلســه 

کــه در نهایــت بــه تصویــب 18 مصوبــه انجامیــده اســت. گردیــده و 18 پرونــده بررســی شــده  برگــزار 

کــه در حــوزه دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی اتــاق خراســان رضــوی تعریــف شــده اســت، ارائــه مشــاوه  از دیگــر خدماتــی 

گمــرک، قوانیــن و مقــررات صــادرات و واردات، مطالعــات و تحقیقــات  در حوزه هــای مالیاتــی، تامیــن اجتماعــی، 

کــه خدمــات تک تــک واحدهــای مشــاوره بــه تفصیــل در  کارت بازرگانــی، بانکــی، حقوقــی و داوری و... می باشــد  بــازار، 

کتــاب آمــده اســت.  صفحــات آینــده ایــن 

گفــت: راه انــدازی سیســتم الکترونیکــی نوبت دهــی مشــاوران اتــاق در ســال 1398، ظرفیتــی  عزیــزی در همیــن خصــوص 

کننــد.  کــرد تــا مخاطبــان بــا ســرعت بیشــتری بــه خدمــت رایــگان مشــاوره دســت پیــدا  را فراهــم 

ــر 3943  ــغ ب ــان آذرمــاه 1401 بال ــا پای ــر شــد: از ابتــدای ســال 1398 ت سرپرســت ایــن دفتــر در عیــن حــال متذک

مشــاوره بــه اعضــاء اتــاق و فعــاالن اقتصــادی ارائــه شــده اســت.
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حضور نمایندگان اتاق در هیــات های 
حل اختالف  مالیاتی و تامین اجتماعی

کارفرمایــان در هیات هــای حــل  کــه پیش تــر اشــاره شــد، حضــور مشــاوران بــه عنــوان نماینــده  همان طــور 

اختــالف مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی اســتان ممکــن شــده تــا بتواننــد از اعضــای اتــاق بازرگانــی و فعــاالن 

کننــد.  اقتصــادی در ایــن مراجــع، دفــاع 

کرد: اتــاق بازرگانی  سرپرســت دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی اتــاق مشــهد در این خصــوص تصریح 

در هیات هــای حــل اختــالف مالیــات و تامیــن اجتماعــی دارای نماینــده اســت. وظیفــه ایــن نماینــدگان آن 

کــه پرونــده مودیــان مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی را در هیات هــای حــل اختــالف مــورد بررســی قــرار  اســت 

کارفرمایــان و فعــاالن اقتصــادی دفــاع نماینــد. ضمــن اینکــه،  کارفرمــا، از حقــوق  دهنــد و بــه عنــوان نماینــده 

ــی  ــاق بازرگان ــدگان ات ــه نماین ــالف ب ــل اخت ــای ح ــات هیات ه ــکیل جلس ــل از تش ــد قب ــاق می توانن ــای ات اعض

ــررات  ــن و مق ــی از قوانی ــد. بی اطالع کنن ــت  ــود دریاف ــوع خ ــوص موض ــاوره های الزم را در خص ــه و مش مراجع

کافــی از آییــن نامه هــا و بخشــنامه ها ســبب می شــود تــا فعــاالن اقتصــادی بــا چالش هــای  یــا اطالعــات نا

متعــددی در رونــد رســیدگی پرونده هــای خــود روبــه رو شــوند. لــذا ایــن خدمــت دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و 

کســب وکارها، پیــش از حضــور در  ــرای افزایــش اطالعــات صاحبــان  ــی ب فعــاالن اقتصــادی، موقعیــت مطلوب

هیات هــا بــه شــمار می آیــد.

مســئله   را  کار  محیــط  در  کاربــردی  آموزش هــای  از  کســب وکار  صاحبــان  بهره گیــری  عــدم  عزیــزی، 

ــر  ــه فعــاالن اقتصــادی تاثی ک ــی  ــد: در صورت ــه آن توجــه شــود. وی می گوی ــه بایســتی ب ک ــد  مهمــی می دان

گــردد،  کســب وکار خــود مشــاهده نماینــد و اهمیــت ایــن امــر بــرای آنــان ملمــوس  آمــوزش را در فضــای 

کار ســوق می یابنــد. بــر ایــن اســاس، دفتــر  کاربــردی در محیــط  بــه سمت وســوی اخــذ آموزش هــای 

ــاق،  ــش ات ــوزش و پژوه ــز آم ــا مرک ــی ب ــی هماهنگ ــهد ط ــاق مش ــادی ات ــاالن اقتص ــاء و فع ــا اعض ــاط ب ارتب

کار قــرار داده اســت. برنامه ریزی هــای الزم در ایــن حــوزه را در دســتور 

کــه جامعــه  کارگاه تخصصــی بودیــم  کارآفرینــی 1401، شــاهد برگــزاری ســه  وی یــادآور شــد: در هفتــه 

کارآفرینــان جــوان بودنــد. ایــن رویــه در  مخاطــب آن جوانــان مشــتاق ورود بــه عرصــه فعالیــت اقتصــادی و 

کــه همــان فعــاالن اقتصــادی هســتند، ادامــه خواهــد  آینــده هــم بــا مــرور دوبــاره بــر نیازهــای مخاطبــان مــا 

یافــت. 
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به روزرسانی خدمات دفتر ارتباط با اعضاء 
بـــــر اســـــاس  نیـــــــاز   فعــــــاالن    اقتــــصـــــادی

گفتــه عزیــزی، خدمــات دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی اتــاق مشــهد در دوره نهــم، بــر مبنــای  بــه 

اقداماتــی  اســت.  تعریــف شــده  بلندمــدت  و  مــدت  میــان  مــدت،  کوتــاه  بازه هــای  و در  نیــاز مخاطبــان 

چــون راه انــدازی ســامانه ارتبــاط بــا اعضــاء )CRM(، دایرکتــوری اطالعــات اعضــاء و ایجــاد میــز خدمــت 

کــه ایــن دفتــر در دوره نهــم اتــاق اســتان  الکترونیــک بــر روی ســایت اتــاق مشــهد، از جملــه برنامه هایــی بــوده 

ــت.  ــوده اس ــف نم تعری

سرپرســت دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی اتــاق بازرگانــی خراســان 

کــه ایــن ســاختار در ُحکــم یــک پــل ارتباطــی عمــل  رضــوی معتقــد اســت 

بــودن پارلمــان بخــش خصوصــی در حــوزه  بــه فعال تــر  می کنــد و می توانــد 

کــه ارائــه می نمایــد، از اهمیــت  گــردد، ایــن واحــد و خدماتــی  کاری خــود منجــر 

ــتند. ــوردار هس ــادی برخ زی

گفــت: آن چــه مســلم اســت نیازهــای بازرگانــان، فعــاالن اقتصــادی و اعضــای اتــاق در طــول زمــان متغیــر  عزیــزی 

اســت. بــر همیــن اســاس، از طریــق نرم افــزار ارتبــاط بــا اعضــای اتــاق)CRM(، بــه دنبــال افزایــش ارتبــاط و پیونــد 

کــه  گزارشــاتی از خدمــات شــاخصی  مســتمر و برخــط فعــاالن اقتصــادی و اتــاق هســتیم. ظرفیــت مذکــور توأمــان 

کمــک می کنــد در ایــن حــوزه  اعضــای اتــاق مطالبــه و اســتفاده دارنــد، جمع بنــدی و ارائــه می کنــد و ایــن رونــد 

مســتمرًا، بــه روز رســانی داشــته و برنامه هایمــان را متناســب بــا نیازهــا برنامه ریــزی نماییــم. 

کــرد: بــا وجــود ظرفیتــی همچون CRM، خواســته های اعضاء را به صورت سیســتماتیک  وی خاطــر نشــان 

کــرده، بــه دســتگاه های ذی ربــط ارجــاع می د هیــم و تــا حصــول نتیجــه پیگیــری می کنیــم و در  دریافــت 

نهایــت، بازخــورد موضــوع بــه اعضــاء ارائــه می گــردد. 
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آموزش مهارت های 
بازاریابی و فروش

آمــوزش مهــــارت های 
ارتبــــاط تجـــاری

آموزش در زمینه حمـل و 
نقل جاده ای بین المللی 

کــــاال

آموزش در خصوص صدور 
کـارت بــازرگانی

آمــــوزش در حوزه تجـــارت 
بین الملل و مهارت های 

بازرگانی

100 نفر -ساعت  280 نفر-ساعت  3704 نفر- ساعت  9189 نفر- ساعت  9629 نفر- ساعت 

سال1398

عناوین دوره های آموزشی حوزه خدمات بازرگانی اتاق خراسان رضوی

آموزش در زمینه حمـل و نقل جاده ای 
بین المللی کــــاال کـارت بــازرگانی آموزش در خصوص صدور  آمــــوزش در حوزه تجـــارت بین الملل و 

مهارت های بازرگانی

8058 نفر- ساعت  3297 نفر- ساعت  8253 نفر- ساعت 

سال 1399

قوانین و مقررات آموزش در زمینه حمـل و نقل جــاده ای 
بین المــــللی کــــاال

آمــــوزش در حوزه تجـــارت بین الملل و 
مهارت های بازرگانی

1912 نفر-ساعت  9742 نفر- ساعت  7822 نفر-ساعت 

سال 1400

قوانین و مقررات آمــــوزش در حوزه تجـــارت بین الملل و مهارت های بازرگانی

195 نفر- ساعت  4605 نفر- ساعت 

سال 1401
6 ماهه
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دوره  آمـــــــوزشــــــی 
قـــوانیـــن و مقررات 
صادرات و واردات
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عملکرد آماری حوزه 
مشاوره اتاق مشهد
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842

1124

1398

امور مالیاتی

امور مالیاتی

بانکی و تسهیالت

بانکی و تسهیالت

حقوقی و داوری

حقوقی و داوری

کار روابط 

اقتصاد بازارهای مالی

تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی

خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی

مجموع

مجموع
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1399

توسعه بازار محصوالت صنعتی

توسعه بازار محصوالت صنعتی

توسعه بازار محصوالت کشاورزی

توسعه بازار محصوالت کشاورزی

بازاریابی و خدمات الکترونیک

بازاریابی و خدمات الکترونیک
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110

115

51

86

34

305
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56

52

370

108

55

108

10

26
55

16

55

85

1270

707

1400

امور مالیاتی

امور مالیاتی

بانکی و تسهیالت

بانکی و تسهیالت

حقوقی و داوری

حقوقی و داوری

بانکداری بین المللی

بانکداری بین المللی

تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی

خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی

مجموع
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1401

توسعه تجارت و تحقیقات بازار

توسعه تجارت و تحقیقات بازار

گمرک
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با یکی از شاخص ترین ظرفیت های اتاق خراسان رضوی برای همراهی با 
کسب و کار، آشنا شوید: بخش خصوصی جهت رفع موانع محیط 

ارائه خدمات »مشـــاوره رایگان« 
به منظور چاره یابی برای شاخص ترین 

مشکالت بنگاه های اقتصادی

کســب و کار ایــران پیونــد خــورده،  کــه فعالیــت اقتصادی شــان بــا محیــط  بــرای آن هایــی 

کــه مســیر پیــش روی شــان خالــی از دســت انداز و مانــع نیســت. مســجل اســت 

 در مجمــوع همــه این هــا باعــث شــده تــا فعــاالن اقتصــادی و ســرمایه گذاران خــود را در 

مواجهــه بــا ســواالت بــزرگ، ابهامــات پیچیــده و نگرانی هــای جــدی ببیننــد. اینجاســت 

مجــرب،  و  متخصــص  افــراد  بــا  گفت وگــو  و  مشــورت گیری  ظرفیــت  از  بهره گیــری  کــه 

گرهــی هــم بــر فعالیــت  کــرده و چنانچــه  کمتــر  می توانــد بــار ریســک فعالیــت اقتصــادی را 

گشــوده شــود.   اقتصــادی افتــاد، بــه ســرپنجه مشــورت و تدبیــر، 

گســتره یــک فعالیــت اقتصــادی  کــه  مزیت هــای بهره گیــری از ظرفیــت مشــاوره، بــه همین جــا ختــم نمی شــود و آنجایــی 

گفت وگــو بــا  کشــور برســد و فعــال اقتصــادی قصــد حضــور در بازارهــای جهانــی را داشــته باشــد،  ج از مرزهــای  بــه خــار

بــره ایــن حــوزه، می توانــد مســیر پیــش روی او در فعالیــت بازرگانــی و توســعه بــازار و قوانیــن و اقتضائــات ایــن 
ُ

یــک خ

حــوزه را شــفاف ســازد. 

کشــاورزی خراســان رضــوی، خدمــات مشــاوره  کــه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  خالصــه بــا درک همــه ایــن نیازهــا بــوده 

خــود را در 9 حــوزه مختلــف تعریــف نمــوده و بــه صــورت »رایــگان« در اختیــار فعــاالن اقتصــادی قــرار داده اســت. 

گرفتــه و در دوره جــاری نیــز رشــد چشــمگیری  کــه از قضــا مــورد اســتقبال ویــژه فعــاالن بخــش خصوصــی قــرار  خدماتــی 

داشــته اند. 

از

 قوانین، بخشنامه ها 
و تصمیمات 
خالق الساعه

 تا

گاه و بیگاه   شوک های 

و البته

 عدم پیش بینی پذیری 
آینده این فضا
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خدمــات  ارائــه  بــه  زیــر  بخش هــای  در  نخبــه ای  مشــاوران  حاضــر،  حــال  در 
مشــاوره ای بــه اعضــای اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی و دیگــر فعــاالن اقتصادی 

می پردازنــد و تــا حــد امــکان، مســیر را پیــش روی آن هــا شــفاف می کننــد.

اخذ »نوبت« برای بهره گیری از این خدمت رایگان اتاق خراسان رضوی به صورت برخط و از طریق سایت مربوطه 

انجام می شود و فعاالن اقتصادی در زمان تعیین شده می توانند به صورت چهره به چهره، با مشاوره مربوطه به 

گره گشایی یا مسیریابی فعالیت خود استفاده نمایند.   گفت وگو بنشیند و از دانش تجربی و علمی وی برای 

مالیات

امور بانکی و تسهیالت

توسعه تجارت و تحقیقات بازارامور حقوقی، داوری و قراردادها

قوانین و مقررات صادراتکارت بازرگانی و گواهی مبدأ تامین اجتماعی

کارگمرک قوانین حوزه 
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گرفتار  فعاالن اقتصادی، 
در هزارتوی قوانین بانکی

مشاور بانکی اتاق خراسان رضوی
که محور مشورت دهی   از شاخص ترین موضوعاتی می گوید 

او به فعاالن اقتصادی است: 

از  یکــی  بانکــی،  و  مالــی  موضوعــات 

کــه  محورهــای مهــم و ُپرچالشــی اســت 

مشــکالت  صــدر  در  اقتصــادی  فعــاالن 

می کننــد.  عنــوان  خــود  دغدغه هــای  و 

کارشناســان  بالطبــع، اســتفاده از نظــرات 

حــوزه،  ایــن  در  ُخبــره  متخصصــان  و 

کســب وکارها را در پیشــگیری  صاحبــان 

از بــروز مســائل جدی تــر و تبعــات ناشــی 

می کنــد. یــاری  کافــی،  نا اطالعــات  از 

معــــــــادن  صنـــــــایع،  بازرگانــی،  اتـــــــــاق 

کشــاورزی خراســان رضــوی در حــوزه  و 

مالـــــــی و بانکــی بــه فعــاالن اقتصـــــــادی 

مشــاوره رایــگان ارائــه می دهــد تــا بعضــی 

بــرای  بــزرگ  مانعــی  بــه  اولیــه،  مباحــث 

کارهــا بــدل نشــود.  کســب و 

مشــــاوره 
امور بانکی و تسهیالت

مشاور قوانین حوزه امور 
بانکی و تسهیالت

کامران عامریــــان

ــکالت  ــن مش ــوص عمده تری ــهد در خص ــاق مش ــهیالت ات ــی و تس ــور بانک ــاور ام ــان«، مش ــران عامری »کام

ــد:  ــه محــور ایــن مشــورت خواهی ها اســت، می گوی ک بانکــی فعــاالن اقتصــادی و شــاخص ترین مباحثــی 

یکــی از عمده تریــن مشــکالت فعــاالن اقتصــادی مربــوط بــه اختــالف حســاب بدهــی بــا بانک هاســت. بــه 

کــرده و بــه هــر دلیلــی نتوانســته نســبت بــه بازپرداخــت  طــور مثــال، فعــال اقتصــادی تســهیالتی دریافــت 

کامــل آن اقــدام نمایــد؛ امــا بدهــی او توســط بانــک چندیــن برابــر تصــور فعــال اقتصــادی اعــالم می شــود. 

کــه صورت حســاب را بــه مشــتریان ارائــه  کــرده اســت  بانــک مرکــزی طــی بخشــنامه ای بــه بانک هــا ابــالغ 

ــه  ــده جنبــه حقوقــی دارد، از ارائ ــه اینکــه پرون ــه بهان ــه برخــی از بانک هــا ب ک ــی اســت  کننــد، ایــن در حال

صورت حســاب و حتــی جزئیــات بدهــی ســرباز می زننــد. در چنیــن شــرایطی، مشــتری از میــزان واقعــی 

ــرای  ــا ب ــا چالــش و ابهــام مواجــه می شــود. در جلســات مشــاوره، عمدت بدهــی خــود بی اطــالع اســت و ب

کــه قانــون و بخشــنامه های  کــه بــه عنــوان مشــتری دارنــد و حمایتــی  فعــاالن اقتصــادی پیرامــون حقوقــی 

کننــد، توضیحاتــی ارائــه  کــه می تواننــد از بانــک مطالبــه  پیشــین از آن هــا بــه عمــل آورده و مــواردی 

می کنیــم و بــه آن هــا می گوییــم چطــور از منظــر قانونــی، درخواســت خــود را بیــان و حقــوق خــود را اعــاده 

کننــد.
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کــرد: از طرفــی، در برهه هــای مختلــف بنــا بــه دالیلــی،  وی اضافــه 

بدهی هــای  و  اســت  داده  خ  ر بانکــی  سیســتم  در  تغییراتــی 

ایــن  در  اســت.  شــده  متــورم  غیرمنطقــی  صــورت  بــه  مــردم 

ــا  کنــد ت ــد از بانــک مربوطــه درخواســت  صــورت، مشــتری می توان

ــرای تمامــی  کــه ب بدهی هایــش را براســاس قوانیــن بانــک مرکــزی 

بــه  بانک هــای دولتــی و خصوصــی الزم االجراســت، محاســبه و 

اعــالم نمایــد. وی 

ارائــه  بــا  اتــاق  مشــاوران  مواقــع  کثــر  ا در  عامریــان،  گفتــه  بــه 

راهکارهــای مختلــف می تواننــد از بدهــی تقریبــی فعــال اقتصــادی 

کننــد و مشــاوره الزم را در ایــن خصــوص بــه  نــزد بانــک اطــالع پیــدا 

فعــال بخــش خصوصــی ارائــه نماینــد.

مشــاور امور بانکی و تســهیالت اتاق خراســان رضوی معتقد اســت 

کــه بخــش بزرگــی از مشــکالت و مســائل بانکــی فعــاالن اقتصــادی، 

پیچیدگی هــای  و  قانونــی  مفــاد  از  آن هــا  بی اطالعــی  از  ناشــی 

گاهــی از حقــوق  قوانیــن و قراردادهــای بانکــی و البتــه فقــدان آ

کیــد  فــرد )در مقــام مشــتری بانــک( اســت. بــر همیــن اســاس، او تا

کــه فعــال اقتصــادی جویــای نــوع قــرارداد خــود باشــد و  می کنــد 

کامــال مطالعــه نمــوده و مشــورت  اصــوال پیــش از انعقــاد نیــز آن را 

کــه  حقوقــی و تخصصــی پیرامــون قــرارداد مذکــور و مفــادی از آن را 

ُگنــگ هســتند، دریافــت نمایــد. ــرای وی  ب

کیــد می کنــد: در جلســات مشــاوره بــه فعــاالن اقتصــادی  وی تا

بانکــی،  قــرارداد  انعقــاد  از  پــس  حتمــا  کــه  می کنیــم  یــادآوری 

کننــد؛ زیــرا بانــک مرکــزی  نســخه ای از قــرارداد را از بانــک مطالبــه 

گذاشــته اســت. بــه مــدد ایــن نســخه  بــر ایــن حــق صریــح، صحــه 

بــا  رابطــه  در  هــم  موثرتــری  مشــاوره های  می تــوان  قــرارداد، 

نمــود.  ارائــه  بانکــی  سیســتم  بــا  اقتصــادی  فعــاالن  اختالفــات 

همچنیــن بــا در دســت داشــتن نســخه مذکــور، در صــورت بــروز 

هرگونــه اختالفــی، موضــوع در مراجــع حــل اختــالف قابــل بررســی 

و اســتناد اســت. 

قانــون چــک  در  آخریــن اصالحــات  بــه موضــوع  وی همچنیــن 

ــون اصالحــی چــک،  کامــل قان ــا اجــرای  اشــاره و اظهــار می کنــد: ب

خــوردن  برگشــت  از  پرهیــز  منظــور  بــه  بایــد  اقتصــادی  فعــاالن 

تبعــات  صــورت،  ایــن  غیــر  در  نماینــد؛  تــالش  خــود  چک هــای 

بانکــی فــراوان از جملــه محرومیــت از تمامــی خدمــات بانکــی را 

کــه فعالیــت اقتصــادی را بــه مشــکالت  شــاهد خواهنــد بــود؛ امــری 

می کنــد. دچــار  بســیاری 

مشــاور امــور بانکــی و تســهیالت اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی 

در  خــود  حقــوق  بــه  بایــد  اقتصــادی  فعــال  هــر  اینکــه  بیــان  بــا 

بانکــی آشــنا  موضوعــات مختلــف و خاصــه در مباحــث مالــی و 

ــائل  ــون مس ــده ای پیرام ــا پرون ــر احیان گ ــد: ا ــح می کن ــد، تصری باش

ارجــاع  اســتان  تولیــد  موانــع  رفــع  و  تســهیل  ســتاد  بــه  بانکــی 

ــا فعــال  ــه مســاعدت ب ــور پــس از بررســی، رأی ب شــود و ســتاد مذک

ــالح  ــی و اص ــیط بده ــه تقس ــف ب ــا موظ ــد، بانک ه ــادی بده اقتص

کار متوجــه  کــه ایــراد  خ بهــره می شــوند؛ امــا در برخــی مواقــع  نــر

بــا بانــک حاصــل نشــود و  گــر توافقــی  ا فعــال اقتصــادی اســت، 

فعــال اقتصــادی در دادگاه و دیگــر مراجــع مرتبــط مقصــر شــناخته 

شــود، بانــک بــه هیــچ وجــه از جریمــه وی چشم پوشــی نمی کنــد. 

کــه موضــوع  کــه نبایــد از قلــم بیفتــد، ایــن اســت  یــک نکتــه مهــم 

بخشــش جرایــم در اختیــار هیــات مدیــره بانک هاســت. 

از  بایــد  قانــون  براســاس  بانک هــا  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  عامریــان 

کننــد،  دســتورالعمل ها و بخشــنامه های بانــک مرکــزی تبعیــت 

گاهــًا صددرصــد ایــن قوانیــن  خاطــر نشــان می کنــد: متاســفانه 

اجــرا نمی شــود. لــذا فعــاالن اقتصــادی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 

گاهــی بیشــتر و بهتــر از  مشــاوره ای اتــاق بازرگانــی می تواننــد بــا آ

ظرفیت هــای حمایتــی موجــود در قوانیــن ایــن حــوزه، مســائل 

کننــد.  خــود را پیگیــری 



128 خدمـــات بـــازرگانی و
دفتر ارتباط با اعضــاء

کارآفرینان  گاهی  ضرورت آ
کار از الفبای قانون 

کار و امور قراردادهای اتاق بازرگانی  مشاور قوانین حوزه 
خراسان رضوی، از حمایت های مشورتی در ُپرچالش ترین 

کسب وکار سخن می گوید: حوزه 

کــه  مســائلی  مهـــم ترین  از  یکــی 

آن  بــا  مشــاغل  صاحبــان  و  کارفرمایــان 

مواجه انــد، موضوعــات مرتبــط بــا قانــون 

کارفرمــا، نحــوه انعقــاد  کارگــر و  کار، روابــط 

کاری و به طور عمده قوانین  قراردادهای 

کار اســت. عدم  مربــوط بــه جــذب نیــروی 

بــا قوانیــن و دســتور العمل های  آشــنایی 

کارگــر  حق وحقــوق  تضییــع  حــوزه،  ایــن 

کار و  کارفرمــا، بــروز چالــش در محیــط  و 

اعتبــاری  و  مالــی  زیان هــای  ایجــاد  نیــز 

بــرای بنــگاه اقتصــادی را در پــی خواهــد 

نظــرات  از  بهره گیــــــــری  لــذا  داشــت. 

ایــن  مســائل  پیرامـــــــون  کارشناســــــــان 

مشــکالت  بــروز  از  جلوگیــری  در  حــوزه، 

اســت. موثــر  احتمالــی 

مشــــاوره 
کار قوانین حوزه 

کار مشاور قوانین حوزه 
حمید فخر موحدی

کار و امــور قراردادهــای اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  »حمیــد فخرموحــدی«، مشــاور قوانیــن حــوزه 

کوچــک در اســتان و حــدود  کشــاورزی خراســان رضــوی می گویــد: شــاید حــدود 7۰درصــد از شــرکت های 

3۰درصــد از شــرکت های بــزرگ، در حیطــه منابــع انســانی دچــار ضعف هایــی جدی هســتند؛ البتــه ایــن 

کمبــود در تامیــن  کار اســت و منظــور،  کمبــود نیــروی  کــم بــر جامعــه و  ج از بحــث شــرایط حا موضــوع خــار

نیــروی تخصصــی و فنــی می باشــد. بخــش تولیــد و صنعــت، اقتضائــات خــاص خــودش را دارد و نیــروی 

کار شــاغل در آن بایــد آراســته بــه مهارت هــای تخصصــی ویــژه ای باشــد پــس دغدغــه عمــده در بحــث 

تامیــن تخصــص الزم اســت. 

می دهــد:  توضیــح  و  می دانــد  اقتصــادی  بنــگاه  یــک  ســرمایه  شــاخص ترین  را  انســانی  نیــروی  وی 

ــرای فائــق  ــروز می کنــد. ب ــرای بنگاه هــای اقتصــادی هــم در ایــن حــوزه ب متاســفانه چالش هــای عمــده ب

کارفرمایــان در هــر ســطح، رده و هــر بخشــی،  گرفتــار شــدن  آمــدن بــر مشــکالت ایــن عرصــه و ممانعــت از 

کارآفرینــان و  بــه روز شــدن شــرکت ها از جهــت نرم افزارهــای تخصصــی، نخســتین پیشــنهاد مــا بــه 

ــت.  ــا اس کاره ــب و  کس ــان  صاحب
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وی بــا بیــان اینکــه در بعضــی مشــاوره ها، خــالء 

کارفرمایــان از ظرفیت هــای نویــن بــرای  اطــالع 

مشــهود  وضــوح  بــه  کاری  فضــای  مدیریــت 

نرم افزارهــا  امــروزه  می شــود:  یــادآور  اســت، 

گرفتــه و در  مدیریــت همــه امــور را بــه دســت 

ســال  پنــج  طــی  نیــز  انســانی  منابــع  حیطــه 

اخیــر شــاهد پیشــرفت قابــل توجهــی از ســوی 

و  نرم افــزاری  خدمات دهنــده  شــرکت های 

بوده ایــم.  مدیریتــی  نویــن  ابزارهــای 

فخرموحــدی می افزایــد: بــه تازگــی نرم افزارهایی 

تخصصــی  صــورت  بــه  کــه  شــده اند  طراحــی 

در  می کننــد.  مدیریــت  را  انســانی  منابــع 

کارگزینــی و  گذشــته نرم افزارهــا تنهــا در بحــث 

جبــران خدمــات، فعــال بودنــد؛ امــا در حــال 

منابــع  مدیریــت  بخش هــای  تمامــی  حاضــر 

می گیرنــد.        دربــر  را  انســانی 

کارفرمــا هــم فعالیــت نیــروی  کمــک می کنــد تــا یــک  ظرفیــت مذکــور 

کنــد و هــم سیســتم حقــوق و پــاداش و حتــی  انســانی خــود را بهینــه 

را  بســتری  ظرفیتــی  چنیــن  مجمــوع  در  ســازد.  شــفاف  را  جریمــه 

کارفرمــا حتــی در مراجــع قانونــی و قضایــی هــم  فراهــم می کنــد تــا 

ــد.  ــته باش ــر داش ــاع بهت ــوان دف ت

کار و امور قراردادهای اتاق مشــهد، دومین  مشــاور قوانیــن حــوزه 

گاهــی و بــه روز بــودن شــرکت ها  کار را آ مســئله مهــم در حــوزه 

صاحبــان  از  برخــی  می گویــد:  و  می دانــد  مقــررات  و  قوانیــن  از 

کار ندارنــد و بایــد بــه ایــن مهــم  کافــی از قانــون  کســب وکارها، اطالعــات 

کــه نمی تــوان تمامــی اطالعات دربــاره قوانیــن و مقررات  توجــه داشــت 

را در بــازه محــدود مالقــات بــا مشــاور اخــذ نمــود؛ ایــن مبحــث نیازمنــد 

ــت. ــداوم اس ــاوره های م ــذ مش ــی و اخ ــزی اساس برنامه ری

کــرد: اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی با  وی اضافــه 

نگاهــی بــه نیازهــای شــاخص فعــاالن اقتصــادی، 

یکــی از محورهــای مشــاوره تخصصــی خــود را در 

کار و امــور قراردادهــا تعریــف  حــوزه قوانیــن حــوزه 

رایــگان  بــه صــورت  کــه  نمــوده اســت. خدمتــی 

کنــون  تا و  ارائــه می شــود  اقتصــادی  فعــاالن  بــه 

توانســته بــه حــل و فصــل مشــکالت شــماری از 

کارهــا منجــر شــود.  کســب و  صاحبــان 

فعــال  یــک  مشــاوره،  اخــذ  کنــار  در  طبیعتــا 

کســب اطالعــات  اقتصــادی خــود بایــد در راســتای 

کار  بــه  را  الزم  همــت  کافــی،  قانونــی  و  حقوقــی 

بگیــرد یــا نیــروی تخصصــی ایــن حــوزه را در بنــگاه 

چنیــن  قطعــا  نمایــد.  جــذب  خــود  اقتصــادی 

اقداماتــی، از بــروز مشــکالت بعــدی تــا حــد زیــادی 

می کنــد.  جلوگیــری 

گفتــه فخرموحــدی، در حیطــه مشــاوره روابــط  بــه 

ــود دارد؛  ــی وج ح و چاره جوی ــر ــرای ط ــادی ب ــوارد زی ــائل و م کار، مس

کار و پیمانــکاری اســت.  اولیــن بحــث، قراردادهــای 

کارگــر و  کار و قوانیــن بیــن  دومیــن موضــوع شــاخص، بــه شــرایط 

کارفرمــا برمی گــردد و حقــوق و دســتمزد و روش هــای تعییــن مــزد 

ــده  ــرم عم ــاز مب ــا، نی ــالع از آنه ــه اط ک ــتند  ــی هس ــر مباحث و... از دیگ

می باشــد. شــرکت ها  و  اقتصــادی  بنگاه هــای 

در  خدمــات  دریافــت  بــرای  شــرکت ها  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 

کار نیــازی بــه شــرایط خاصــی ندارنــد  حیطــه مشــاوره قوانیــن حــوزه 

امــا بهتــر اســت یــک شــرکت پیــش از هــر چیــزی هــم زیرســاخت هــا و 

هــم دانــش تیــم مدیریتــی خــود را در ایــن حــوزه ارتقــا ببخشــد، قطعــا 

ــروز هزینــه هــای بیشــتر بعــدی جلوگیــری می کنــد. ایــن اقــدام از ب

اتــاق بازرگانــی خراســان 
بــه  نگاهــی  بــا  رضــوی 
نیـــــــازهــــــــای شاخــــــص 
فعــاالن اقتصــادی، یکــی 
مشــاوره  محورهــای  از 
در  را  خـــــود  تخــــــصصی 
کار  حــوزه قوانیــن حــوزه 
و امــور قراردادهــا تعریــف 

اســت نمــوده 
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گمرکی اتاق خراسان رضوی  مشاور امور 
از فعاالن اقتصادی، یک درخواست جدی دارد:

بــه  کاال  واردات  و  گمرکــی  امــور  انجــام 

از  برخــورداری  نیازمنــد  کشــور  داخــل 

بــه  دانــش الزم در ایــن حــوزه و تســلط 

اســت؛  گمــرک  و  تجــارت  حــوزه  قوانیــن 

از چرخــه  ایــن صــورت، بخشــی  در غیــر 

ســد  بــا   
ً
مســتمرا اقتصــادی،  فعالیــت 

مواجــه  بــزرگ،  و  کوچــک  مشــکالت 

می شــود. بی اطالعــی از آخریــن قوانیــن 

نهادهــای  ســوی  از  صــادره  مقــررات  و 

متولــی، بــه ویــژه قوانیــن و بخشــنامه های 

بــا  را  اقتصــادی  فعــال  گمرکی،یــک 

و  می کنــد  روبــه رو  بســیاری  مصائــب 

بــرای  را  جبران ناپذیــر  خســاراتی   
ً
گاهــا

دارد. پــی  در  وی  کســب وکار 

مشــــاوره 
گمــرکی امـــور 

گمرکی مشاور  امور 
علیرضا فرامــرزی

کشــاورزی خراســان  گمرکــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  »علیرضــا فرامــرزی«، مشــاور امــور 

رضــوی معتقــد اســت: تکثــر قوانیــن، ســرعت صــدور یــا تغییــر در بخشــنامه هــا و ابــالغ مقــررات خلــق 

کــه مشــکالت زیــادی را بــرای بازرگانــان رقــم می زننــد؛ بــه  الســاعه و... از جملــه مســائلی هســتند 

گاهــی و دانــش بیشــتری نســبت بــه قوانیــن مختلــف تجــارت  همیــن دلیــل، فعــاالن اقتصــادی بایــد آ

کســب نماینــد.  گمرکــی  خارجــی بــه ویــژه قانــون امــور 

وی توضیــح می دهــد: متاســفانه فعــاالن اقتصــادی بــه حوزه هــای علمــی و تخصصــی ورود پیــدا 

ــه قوانیــن اطــالع بیشــتری داشــته باشــند.  ــد نســبت ب ــان بای ــه آن ک ــی اســت  نمی کننــد؛ ایــن در حال

گمرکــی ماننــد صــادرات، واردات، مرجوعــی، ترانزیــت، ورود  مــا بــه فعــاالن اقتصــادی در فرآیندهــای 

موقــت و... مشــاوره  ارائــه می دهیــم. 

ضــرورت اطـــالع از قوانیــن 
گمرکی به منظور پیشگیری 
از چــــالـش هـــــای تجـــــــاری
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مــا  هــدف  جامعــه  می کنــد:  تصریــح  وی 

محــدود  خاصــی  شــخص  و  گــروه  فــرد،  بــه 

کــه  اقتصــادی  فعــال  هــر  بلکــه  نمی شــود؛ 

داشــته  مشــکلی  خارجــی  تجــارت  زمینــه  در 

باشــد و از ســوی مرکــز ارتبــاط بــا اعضــای اتــاق 

ارجــاع  مشــاوره  واحــد  بــه  مشــهد  بازرگانــی 

گــردد، راهنمایــی و مشــورت الزم را پیرامــون 

می کنــد  دریافــت  گمــرک  و  تجــارت  قوانیــن 

در  او  مشــکل  از  گره گشــایی  نیــز  مــا  تــالش  و 

اســت.  کارآمــد  مشــاوره  یــک  چهارچــوب 

در  گمرکــی  رویه هــای  فرامــرزی،  گفتــه  بــه 

نخســت  می گیرنــد؛  صــورت  مرحلــه  ســه 

و  کاال  ورود  مجــوز  بایــد  متقاضــی  آن کــه 

ــدن و  ــت، مع ــفارش را از وزارت صنع ــت س ثب

کنــد؛ دوم آن کــه اطالعــات الزم  تجــارت اخــذ 

بانک هــای  و  مرکــزی  بانــک  پورتــال  بــه  را 

گام ســوم نیــز پــس  عامــل ارســال نمایــد. در 

وزارت  و  بانــک  اطالعــات  ارز،  تخصیــص  از 

ســامانه  بــه  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 

واردکننــده  و  می شــود  داده  ارجــاع  گمــرک 

کاالی خــود را دارد. ایــن فرآینــد  اجــازه اظهــار 

بگیــرد. انجــام  عنــوان شــد،  کــه  ترتیبــی  بــه  بایســتی 

اتــاق خراســان رضــوی خاطرنشــان می کنــد:  گمرکــی  امــور  مشــاور 

گمــرک  کاال در  در برخــی مواقــع، مراجعیــن نســبت بــه ارزش گــذاری 

بــا مشــکل  کم اظهــاری و بیش اظهــاری  بــه دلیــل  یــا  گالیــه دارنــد 

ــان  ــه آن کــه در ایــن زمینــه نیــز مشــاوره های الزم ب مواجــه می شــوند 

ــه خواهــد شــد. ارائ

از  کاالهــای وارداتــی و صادراتــی،  نــکات الزم در خصــوص  انتقــال 

فرامــرزی  اذعــان  بــه  کــه  اســت  وظایفــی  دیگــر 

ــاالن  ــاء و فع ــه اعض ــاق ب ــی ات گمرک ــاور  ــط مش توس

می گویــد:  وی  می گیــرد.  صــورت  اقتصــادی 

چــه  کاالهــا  ایــن  می کنیــم  عنــوان  مــا  واقــع،  در 

مجوزهــا، تعرفه هــا و چــه مأخــذی دارد؛ دانســتن 

ــا فعــال اقتصــادی  کمــک می کنــد ت ایــن جزئیــات 

بعضــی مســیرها را بــه اشــتباه طــی نکنــد.  

خراســان  بازرگانــی  اتــاق  گمرکــی  امــور  مشــاور 

اقتصــادی  فعــال  یــک  می کنــد:  کیــد  تا رضــوی 

بایســتی از قوانیــن روز مطلــع باشــد و قبــل از 

آن  نیــاز  مــورد  مجوزهــای  پیرامــون  کاال،  ورود 

اخــذ  بــرای  الزم  رایزنــی  و  کنــد  اطــالع  کســب 

گمــرک  کاال در  مجــوز را انجــام دهــد، نــه آنکــه 

دپــو شــود و ســپس نســبت بــه اخــذ مجوزهــا 

ماننــد  دولتــی  دســتگاه های  گــردد.  اقــدام 

ــررات  ــاب »مق کت ــتی در  ــز بایس ــت نی وزارت صم

و  منتشــر  ســاالنه  کــه  واردات«   و  صــادرات 

می شــود؛  ج  در آن  در  روز  قوانیــن  آخریــن 

کاالهــا را لحــاظ و اعــالم  شــرایط ورود و صــدور 

کننــد. قطعــا ایــن اقدامــات، بــه حــل مشــکالت 

ــز  فراوانــی منجــر شــده و بروکراســی معمــول را نی

کنــد.  مــی  تســهیل 

وی خاطــر نشــان می کنــد: خدمــات مشــاوره اتــاق بازرگانــی خراســان 

بــه فعــاالن  رایــگان هــم  بــه صــورت  کــه  گمرکــی  رضــوی در حــوزه 

کمــک بــه  اقتصــادی ارائــه می شــود، اقــدام شایســته ای در جهــت 

انتقــال  از مشــکالت موجــود در چهارچــوب  از بخشــی  گره گشــایی 

کارشناســی اســت.   تجــارب 

اتــاق  مشــاوره  خدمــات 

بازرگانــی خراســان رضــوی 

کــه  گمرکــی  حــوزه  در 

هــم  رایــگان  صــورت  بــه 

اقتصــادی  فعــاالن  بــه 

اقــدام  می شــود،  ارائــه 

شـــــــایستــــه ای در جهــت 

گره گشــــــایی  بــه  کمــک 

ــکالت  ــی از مشــــــ از بخش

چهارچــوب  در  موجــود 

انـــتقــــــــــال تــــــجـــــــــــــارب 

اســت.   کارشناســـــی 
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و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق 
حــوزه  در  رضــوی،  خراســان  کشــاورزی 
ارزشــمند  ظرفیــت  دو  حقوقــی،  مســائل 
آورده  فراهــم  اقتصــادی  فعــاالن  بــرای  را 
اســت. یکــی خدمــات مشــاوره حقوقــی 
رایــگان اســت و دیگــری، مرکــز داوری اتــاق 
ــل  ــرای ح ــی ب ــه مرجع ک ــوی؛  ــان رض خراس
شــمار  بــه  اقتصــادی  فعــاالن  اختــالف 

می آیــد. 

در  خدماتــی  چــه  مشــهد،  اتــاق 
حــوزه حقوقــی بــه فعــاالن اقتصــادی 

می کنــد؟ ارائــه 
دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی 

خدمــات  از  یکــی  رضــوی،  خراســان  اتــاق 

مشــــاوره 
حقوقی و داوری قراردادها

مرکز داوری،ظرفیتی ارزشمند 
گره اختالفات  گشـــودن  برای 
حقـــــوقی فعــاالن اقتصـــــادی 

وقتی چالش های حقوقی و عدم اطالع از ظرفیت های 
کارها را به بحران دچار  کسب و  حمایتی قانون، صاحبان 

می کند، چاره چیست؟

کنــون بــاب  کــه بــه صــورت رایــگان ارائــه می شــود، تا کــرده اســت. ایــن خدمــت  مشــاوره ای خــود را در حــوزه حقوقــی تعریــف 

کــرده اســت. بــه ویــژه آنکــه پیچیدگــی قوانیــن در حوزه هــای حقوقــی و قضایــی، دغدغــه  گشــایش های متعــددی را فراهــم 

ــرده اســت.  ک ــا از دســت رفتــن حــق و حقوقــات آن هــا دو چنــدان  ــا چالــش ی ــرای مواجهــه ب کارهــا را ب کســب و  صاحبــان 

کاری و قــراردادی خــود، نیازمنــد اخــذ  کســب وکارها بــه منظــور جلوگیــری از بــروز اختالفــات  فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان 

کافــی و وافــی برخوردارنــد و در جلوگیــری از بــروز چالش هــا  کــه در ایــن امــر از تخصــص و اطالعــات  نظــر از مشــاورانی هســتند 

کمــک می نماینــد. یــا حــل مشــکالت بــه افــراد 

کنــار ایــن ظرفیــت مشــاوره ای، زیرســاخت دیگــری هــم در اتاق هــای بازرگانــی و از جملــه در اتــاق مشــهد  امــا در 

کارکــرد آن، حــل اختالفــات حقوقــی میــان فعــاالن اقتصــادی می باشــد.  کــه  تحــت عنــوان »مرکــز داوری« فراهــم اســت 

اساســنامه مرکــز داوری پارلمــان بخــش خصوصــی در ۱4 بهمــن مــاه ۱38۰ بــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی رســیده و 

کــرده اســت. مرکــز داوری اتــاق، در تهــران و در محــل  ع، تأییــد  شــورای نگهبــان نیــز انطبــاق آن را بــا قانــون اساســی و شــر

اتــاق ایــران مســتقر اســت و بــه منظــور ســهولت در مراجعــه افــراد، دفاتــری در اســتان های مختلــف ایجــاد نمــوده اســت. 

ــاق ایــران فعالیــت می کننــد. نمایندگــی ایــن دفتــر در مشــهد  نیــز از ســال ۱393  ــز داوری ات ــر اســتانی تحــت نظــر مرک دفات

شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت.
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مشاور امور حقوقی،
 داوری، قراردادها

علیرضا بنی هاشم

شرایط بهره گیری از خدمات مرکز داوری 

»علیرضــا بنــی هاشــم«، مشــاور حقوقــی و سرپرســت مرکــز داوری اتــاق خراســان رضــوی، 

پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان در حــوزه حقوقــی  کــه  بــه خدماتــی  اشــاره ای دارد 

بــه اعضــای خــود و دیگــر فعــاالن اقتصــادی ارائــه می کنــد و می گویــد: بخــش اول ایــن 

ــادی،  ــاالن اقتص ــرای فع ــا ب ــم ت ــالش داری ــود. ت ــامل می ش ــاوره را ش ــوزه مش ــات، ح خدم

ابهامــات حقوقــی و قانونــی را شفاف ســازی نماییــم. بعضــی هــم دغدغــه و ســوال حقوقــی 

گفتــه می شــود.  ــه آن هــا پاســخ  ــا حــد امــکان ب کــه ت ــد  در مــورد مســیر فعالیــت خــود دارن

گره هــای ذهنــی  کمــک می کنــد تــا  کیــد می کنــد: دریافــت ایــن خدمــات مشــاوره  وی تا

کننــد و  از حقــوق قانونــی  گشــوده شــود و تصمیمــات بهتــری اخــذ  فعــاالن اقتصــادی 

ــع شــوند.  خــود مطل

کــه  بنی هاشــم، ظرفیــت دیگــر اتــاق را در بخــش حقوقــی، مرکــز داوری عنــوان می کنــد 

یــک پتانســیل خــوب بــرای حــل اختــالف و پرهیــز از ورود پرونده هــای اقتصــادی بــه 

چرخــه پیگیری هــای قضایــی و داالن دادگاه هــا اســت. 

ــد: براســاس  ــز داوری می گوی ــه مرک وی در خصــوص شــرایط مراجعــه فعــاالن اقتصــادی ب

بــه مرکــز داوری، مســتلزم پیش بینــی شــرط داوری در قــرارداد  افــراد  قانــون، مراجعــه 

کنــد،  بیــن آنهاســت و چنانچــه در تفســیر یــا اجــرای قــرارداد، اختالفــی بیــن طرفیــن بــروز 

کننــد. ح  می تواننــد اختــالف خــود را در مرجــع داوری مطــر

ــا در  سرپرســت مرکــز داوری اتــاق خراســان رضــوی اضافــه می کنــد: بنابرایــن الزم اســت ت

زمــان تنظیــم قــرارداد، مرکــز داوری اتــاق بــه عنــوان مرجــع داوری مــورد توافــق قــرار بگیــرد. 

قانـــــــــــون،  براســـــــــاس 

بــه  افـــــــــــراد  مراجـــــــــعه 

مرکــز داوری، مستلـــــــزم 

شــــــــــرط  پیـــــــــــش بینی 

بیــن  قــرارداد  در  داوری 

چنانچــه  و  آنــــهـــــــاست 

اجــرای  یــا  تفســیر  در 

اختالفــی  قـــــــــــــــــرارداد، 

کنــد،  بیــن طرفیــن بــروز 

اختــــــــــــالف  می تواننــد 

خــود را در مرجــع داوری 

کننــد. ح  مطــر
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ــرارداد اولیــه ایــن شــرط را  ــه طرفیــن در ق البتــه حتــی در صورتی ک

مــورد  اختــالف، در  بــروز  از  پــس  امــا  باشــند؛  نکــرده  پیش بینــی 

حل وفصــل آن از طریــق مرکــز داوری اتــاق توافــق نماینــد، بــاز هــم 

امــکان رســیدگی فراهــم خواهــد بــود.

کاهــش مشــکالت حقوقــی  بنــی هاشــم در تشــریح راهکارهــای 

ــه اینکــه در مــوارد  ــا توجــه ب فعــاالن اقتصــادی اظهــار می کنــد: ب

بســیاری، فعــاالن اقتصــادی در روابــط خــود بــا ســایر اشــخاص 

در  نمی کننــد؛  تنظیــم  مکتــوب  قــرارداد  حقوقــی،  یــا  حقیقــی 

بــا مشــکالت جــدی  اثبــات ادعــا  بــروز اختــالف، در  صــورت 

ایــن  رفــع  بــرای  تــا  اســت  ضــروری  لــذا  می شــوند؛  مواجــه 

و  حقــوق  بــه  تصریــح  بــا  مکتــوب  قــرارداد  مشــکل، 

گــردد و ضمانــت اجــرای تخلــف  تعهــدات طرفیــن امضــا 

احتمالــی از آن و در صــورت نیــاز، فســخ قــرارداد در آن 

شــود. پیش بینــی 

ــط  ــای رواب ــه پیچیدگی ه ــه ب ــا توج ــد: ب ــد می کن کی وی تا

کــه  اســت  آن  راهبــرد  بهتریــن  اجتماعــی،  و  حقوقــی 

افــراد  و  مشــاوران  نظــر  اقدامــی  هــر  از  قبــل  اقتصــادی  فعــاالن 

کننــد. در ایــن صــورت،  صاحــب تجربــه را در حــوزه مربوطــه اخــذ 

خواهــد  کاهــش  چشــمگیری  شــکل  بــه  مشــکل  بــروز  احتمــال 

ــورد  ــت برخ ــه ظرفی ک ــزان  ــان می ــه هم ــون ب ــان در قان ــت. توأم یاف

بــا تخلفــات پیش بینــی شــده، پتانســیل های حمایتــی از ســرمایه 

کــه فــرد در صــورت اطــالع از  فعــاالن اقتصــادی نیــز وجــود دارد 

آن هــا می توانــد حقــوق خــود را در قراردادهــای اقتصــادی مطالبــه 

کنــد.  و دریافــت 

بنــی هاشــم دســتگاه قضایــی را بــه عنــوان مرجــع رســیدگی بــه 

تمامــی اختالفــات دانســته و  خاطرنشــان می کنــد: بــا توجــه بــه 

کثــرت پرونده هــا در مراجــع قضایــی، مرکــز داوری اتــاق بازرگانــی 

قضایــی  نهــاد  بــه  مراجعــه  و  کار  حجــم  حــدودی  تــا  می توانــد 

کوتاه تــری  کاهــش دهــد و بدیــن ترتیــب، پرونده هــا در زمــان  را 

گــردد. در واقع فعــاالن اقتصادی  رســیدگی و رأی الزم االجــرا صــادر 

کــه متعلــق بــه خــود آن هاســت، ایــن موضوعــات را  در بســتری 

حــل و فصــل می کننــد. 

گفتــه سرپرســت مرکــز داوری اتــاق مشــهد، بــا توجــه بــه اینکــه  بــه 

ــه انتخــاب  در رســیدگی داوری، طرفیــن اختــالف، خــود نســبت ب

محســوب  بزرگــی  مزیــت  انتخــاب  ایــن  و  می کننــد  اقــدام  داور 

طرفیــن  ســوی  از  داوری،  رأی  نتایــج  و  آثــار  پذیــرش  می شــود، 

بعــدی در  بــه رســیدگی های  اســت و ضرورتــی  دعــاوی 

مراجــع ذی ربــط نخواهــد بــود.

بنــی هاشــم ابــراز امیــدواری می کنــد بــا تصویــب قانــون 

کمتــر  جامــع داوری، ابهامــات ایــن نحــوه رســیدگی نیــز 

شــده و اختالفــات فعــاالن اقتصــادی بــه مــدد ظرفیــت 

موجــود مرتفــع شــود. 

کــه اتــاق  کیــد می کنــد: بســتری  مشــاور حقوقــی اتــاق مشــهد تا

بازرگانــی بــرای ارائه مشــاوره حقوقی و خدمــات داوری حقوقی 

گاهــی  آ کــه هــم نقصــان  فراهــم آورده، حرکــت مثبتــی اســت 

ظرفیت هــای  بــه  نســبت  کارهــا  و  کســب  صاحبــان  بعضــی 

قانــون را مرتفــع می کنــد و بــه آن هــا فرصــت مشــورت خواهی 

از متخصصــان ایــن حــوزه را می دهــد و هــم بســتری را ایجــاد 

کــه متعلــق بــه خــود بخــش خصوصــی  می کنــد تــا در محیطــی 

اســت، اختالفــات حقوقــی و قانونــی مــورد بررســی، داوری و 

ــرد.  ــرار بگی ــل ق ــل و فص ح
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در  کشــور  مالیاتــی  قوانیــن  در  تغییــرات 
وابســـــــتگی  کنــار  در  اخیــر،  ســــــال های 
روزافــزون دولت هــا بــه درآمدهــای مالیاتــی 
باعــث شــده تــا بنگاه هــای اقتصــادی خــود 
را در مواجهــه بــا روندهــا و رویه های جدید 
ببیننــد و بــار ســنگین تری هــم در تامیــن این 
درآمدهــا بــه آن هــا تحمیــل شــود، چــون در 
زمــره حوزه هــای اقتصــادی شــفاف بــوده و 
احصــاء درآمدهــای مالیاتــی از ایــن بخــش 
گرانه، آســان   در قیــاس بــا حوزه هــای ســودا
ــر اســت. در مجمــوع، عواملــی  کم هزینه ت و 
انتقــاد  ایــن  انضمــام  بــه  شــده  ذکــر  کــه 
 برخوردهــای ســلیقه ای 

ً
کــه بعضــا قدیمــی 

بعضــی  در  قانــون  اجــرای  مانــع  حتــی 
بخش هــای ایــن ســازمان می شــود؛ همــه 
پرونده هــای  حجــم  تــا  شــده اند  باعــث 
مالیاتــی و اختالفــات در ایــن حــوزه، رو بــه 

فزونــی بگــذارد. 

مشــــاوره 
مـــالیـــاتــی

سبک سازی چالش های مالیاتی 
فعـــاالن اقتصــادی با بهره گیری از 
ظــــــرفـــیت  مـــشــــــاوران ُخـــبــــــــــره

مشاوران مالیاتی اتاق خراسان رضوی، تالش دارند تا پیچیدگی 
قوانین این حوزه را برای فعاالن اقتصــــادی، رفع و رجــــــوع نمایند

کشــاورزی خراســان رضــوی زمینــه خدمــات مشــاوره  ای رایگانــی را در  ــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  در چنیــن بزنگاهــی، ات

کــرده اســت.  حــوزه مالیاتــی بــا حضــور مشــاوران ُخبــره در ایــن حــوزه فراهــم 

مشــاوران مالیاتــی پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان در تفســیر قوانیــن و بخشــنامه های مالیاتــی بــه مودیــان یــاری می رســانند 

و بــه واســطه حضــور در هیات هــای حــل اختــالف مالیاتــی، در رونــد پیگیــری اعتــراض احتمالــی فعــاالن اقتصــادی بــه بــرگ 

تشــخیص مالیــات تعییــن شــده  و رســیدن بــه عدالــت مالیاتــی نقش آفرینــی می نماینــد.

مشاور قوانین حوزه امور مالیاتی
سید مصطفی شامل

»ســید مصطفــی شــامل«، مشــاور مالیاتــی اتــاق خراســان رضــوی در خصــوص شــاخص ترین نکاتــی 

کــه در ایــن بخــش بــه فعــاالن اقتصــادی ارائــه می شــود، چنیــن توضیــح می دهــد: مشــاوره های مــا 

عمدتــا مربــوط بــه دو حــوزه مالیــات بــر عملکــرد و مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت. 

وی بــه مبحــث معافیت هــای مالیاتــی بــه عنــوان یکــی از مســائل عمــده در موضــوع مالیــات بــر عملکــرد 

اشــاره دارد و اظهــار می کنــد: یکــی از معافیت هــای موجــود در ایــن بخــش، معافیــت مالیاتــی مــاده 

کاال و خدمــات را مدنظــر دارد. علی رغــم  کــه بحــث صــادرات  ۱4۱ قانــون مالیات هــای مســتقیم اســت 

کاال و خدمــات مشــمول مالیــات نیســت؛ امــا از ســال  کــرده اســت صــادرات  این کــه قانون گــذار اعــالم 

۱397 بــه بعــد، براســاس قوانیــن بودجــه صادرکننــدگان مکلــف هســتند ارز حاصــل از صــادرات را 
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در  بازگرداننــد.  کشــور  اقتصــادی  چرخــه  بــه 

به  رغــم  اتفــاق،  ایــن  نشــدن  محقــق  صــورت 

آن  اســت،  گرفتــه  صــورت  صــادرات  این کــه 

صــادرات فــروش داخلــی محســوب می شــود 

مالیــات  و  می گــردد  مطالبــه  مالیــات  آن  از  و 

کشــور بابــت  کــه در داخــل  بــر ارزش افــزوده ای 

گردیــده، بــه آن هــا  خریــد نهاده هــا پرداخــت 

کارت بازرگانــی  مســترد نخواهــد شــد و حتــی 

موضــوع  ایــن  واســطه  بــه  نیــز  صادرکننــده 

تعلیــق می گــردد و محدودیت هــای بانکــی نیــز 

اعمــال خواهــد شــد.

از  مســائلی  کــه  توضیــح  ایــن  ذکــر  بــا  وی 

بــرای  را  متعــددی  مشــکالت  دســت،  ایــن 

را  آن هــا  و  نمــوده  ایجــاد  اقتصــادی  فعــاالن 

کــرده؛  درگیــر  مختلفــی،  دســتگاه های  بــا 

گذشــته  ســنوات  در  می کنــد:  تصریــح 

بــرای  مســئله  ایــن  کــه  بودیــم  شــاهد 

بــه  را  کاالهایشــان  کــه  صادرکنندگانــی 

ــه بــه  کشــورهای آســیای میان ــا  افغانســتان ی

ــکالت  ــد، مش ــادر نموده ان ــی ص ــورت ریال ص

کــه بانــک  کــرده اســت؛ چرا عدیــده ای ایجــاد 

مرکــزی اعــالم نمــوده، صــادرات ریالــی را بــه 

ســبب  مبحــث  ایــن  نمی شناســد.  رســمیت 

مزایــای  از  صادرکننــده  بهره منــدی  عــدم 

بــر  معافیت هــای مالیاتــی و اســترداد مالیــات 

افــزوده می شــود. فعــاالن اقتصــادی در  ارزش 

راســتای رفع مشــکالتی از این دســت، از مشــاور 

مالیاتــی اتــاق بازرگانــی، اخــذ نظــر می کننــد و مــا 

بــه آن هــا  را  امــکان راهکارهــای موجــود  تــا حــد 

می نماییــم.  ارائــه 

»شــامل« در تبییــن مشــکالت مربــوط بــه حــوزه 

در  می کنــد:  بیــان  نیــز  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 

برخــی  بــرای  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  زمینــه 

کاالهــا در مــاده ۱2 قانــون مالیاتــی پیشــین و مــاده 

از ۱3 دی مــاه ۱4۰۰  کــه  قانــون مالیــات فعلــی   9

ــت؛  ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــده، تغییرات ــی ش اجرای

گذشــته در بحــث حمل ونقــل  بــه طــور مثــال، در 

بــرای  کــه ایــن مســئله  بــار، معافیتــی نداشــتیم 

بســیار  بین المللــی  حمل ونقــل  شــرکت های 

مشکل ســاز شــده بــود و خوشــبختانه در قانــون 

کامــل  جدیــد، حمل ونقــل بــار و مســافر بــه طــور 

از مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف شــده  اســت؛ 

هوایــی  حمل ونقــل  بخــش  همچنــان  البتــه 

اعــم از حمــل بــار و مســافر مشــمول مالیــات بــر 

مالیاتــی  مشــاور  بــود.  خواهنــد  افــزوده  ارزش 

را  تغییــرات  نیــز  مــوارد  ایــن  در  بازرگانــی  اتــاق 

و  می کنــد  تشــریح  اقتصــادی،  فعــاالن  بــرای 

کــه دارنــد، راهنمایــی  آن هــا را پیرامــون ابهاماتــی 

 . یــد می نما

گاهــی  ناآ از  اقتصــادی  فعــاالن  آســیب 
بخشــنامه های  و  قوانیــن  بــه  نســبت 

مالیاتــی

گفتــه مشــاور مالیاتــی اتــاق مشــهد، بخشــی از  بــه 

از آن اســت  اقتصــادی ناشــی  مشــکالت فعــاالن 

کــه مدیــر مالــی یــا حســابدار مجموعــه بــه قوانیــن 

معافیــــــت های  از  یکــی 

معـــــــــــافیت  موجـــــــــــود، 

مالیاتــی مــاده 141 قانــون 

مســتقیم  مالیــــــات های 

که بحث صــادرات  اســت 

کاال و خدمــات را مدنظــر 

این کــه  علی رغــــم  دارد. 

کــرده  قانون گــذار اعــالم 

کاال  صــادرات  اســت 

مشــمول  خــــــــدمات  و 

از  امــا  نیســت؛  مالیــات 

بعــد،  بــه   1397 ســال 

براســاس قوانیــن بودجــه 

صــــــادرکنندگان مکلـــــف 

از  حاصــل  ارز  هســتند 

چرخــه  بــه  را  صــادرات 

کشــور  اقتصـــــــــــــــــــــادی 

گرداننــد. باز



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  137

کــه ممیــزان  گاه نیســت و نکتــه مهــم آن اســت  و بخشــنامه ها آ

کار رســیدگی بــه دفاتــر، حســاب ها،  کــه  و مامــوران مالیاتــی نیــز 

ــه  ــل ب کام ــد؛ از اشــراف  ــده دارن ــر عه ــان را ب ــدارک مودی ــناد و م اس

بــه صــورت ســلیقه ای  اغلــب  بخشــنامه ها برخــوردار نیســتند و 

کــه یــک ممیــز  بــا قوانیــن برخــورد می کننــد؛ مثــال شــاهد بودیــم 

مالیاتــی در یــک مــورد خــاص معافیــت مالیاتــی را بــه مــودی اعطــا 

دیگــر  مالیاتــی  اداره  در  مشــابه  پرونــده  خصــوص  در  امــا  کــرده؛ 

بابــت همــان موضــوع از مــودی، مالیــات مطالبــه شــده اســت. 

از  مالیاتــی  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  شــامل 

جامعــه  گاه ســازی  آ منظــور  بــه  اســتان،  بازرگانــی  اتــاق  ســوی 

اســت  بهتــر  می گویــد:  حــوزه  ایــن  مســائل  از  هــدف 

فعــاالن اقتصــادی مســئول مالــی خــود را بــه حضــور 

کننــد. ایــن جلســات  کالس هــای آموزشــی ملــزم  در 

بــه صــورت ادواری و دائمــی در حــال برگــزاری اســت؛ 

کــه  کــه قوانیــن در حــال تغییــر هســتند؛ بــه طــوری  چرا

قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده از 13 دی مــاه ســال 

اســت. داشــته  متعــددی  تحــوالت  گذشــته 

فعــاالن  دارد  کــه  تقاضــا  بازرگانــی  اتــاق  می کنــد:  کیــد  تا وی 

تنظیــم  و  مالیاتــی  اظهارنامــه  تنظیــم  زمــان  در  اقتصــادی 

اظهارنامــه مالیــات بــر ارزش افــزوده، بــا مشــاوران اتــاق در ایــن 

حــوزه تمــاس داشــته باشــند و مــدارک مربوطــه را فراهــم نماینــد 

گــردد. ارائــه  آنــان  بــه  تــا مشــاوره الزم 

شــامل در تبییــن نقــش اتــاق در پیگیــری اعتراض هــای مالیاتــی، 

کــه بــرگ تشــخیص مالیــات بــه مــودی ابــالغ  می گویــد: از زمانــی 

می شــود، او ظــرف 3۰ روز، حــق اعتــراض دارد تــا در صــورت عــدم 

توافــق بــا رئیــس امــور مالیاتــی، پرونــده اش بــه هیــات حــل اختالف 

مالیاتــی ارجــاع شــود. لــذا ضــروری اســت تــا فعــاالن اقتصــادی 

بــه  از مراجعــه  قبــل  بــه هیــات و  بــرگ دعــوت  ابــالغ  در هنــگام 

هیات هــای حــل اختــالف مالیاتــی، بــا مشــاوران اتــاق بازرگانــی در 

کمــک می کننــد تــا  تمــاس باشــند. مشــاوران بــه فعــاالن اقتصــادی 

الیحــه اعتراضــی خــود را مســتند بــه قوانیــن و بخشــنامه ها تنظیــم 

نماینــد.

وی خاطرنشــان می کنــد: در هیات هــای حــل اختــالف مالیاتــی 

در  می تواننــد  و  دارنــد  حضــور  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  نیــز 

کننــد تــا عدالــت  روز مقــرر از حقــوق مودیــان در هیات هــا دفــاع 

مالیاتــی برقــرار شــود.

 مطابــق تبصــره یــک مــاده 244 قانــون مالیات هــای مســتقیم، 

ــا حضــور 3 نفــر  ــی ب جلســات هیــات حــل اختــالف مالیات

بــه  هیــات  اعضــای  از  یکــی  چنان چــه  و  دارد  رســمیت 

ویــژه نماینــده مــودی )اتــاق بازرگانــی( در جلســه حضــور 

نداشــته باشــد، آن جلســه رســمیت نیافتــه و بایســتی 

کــه  تجدیــد دعــوت شــود. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت 

مودیــان مالیاتــی در هنــگام اعتــراض بــه بــرگ تشــخیص 

مالیــات، حتمــا نماینــده منتخــب خــود در هیــات را از 

اتــاق بازرگانــی انتخــاب نماینــد.

قالــب  در  مالیاتــی  مشــاوره  ارائــه  می شــود:  یــادآور  شــامل 

کــه اتــاق بازرگانــی بــه صــورت رایــگان بــه اعضــای خــود  خدمتــی 

ــا فعــاالن اقتصــادی  کنــد ت کــرده؛ مجــال آن را فراهــم مــی  ــه  ارائ

و  اعتــراض  بــرای  کــه  بعضــی حقــوق خــود و ظرفیت هایــی  از 

کننــد. پیگیــری پرونده شــان وجــود دارد؛ مطلــع شــوند و اقــدام 

اتــاق  ســایت  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  اقتصــادی  فعــاالن 

بازرگانــی اســتان، نســبت بــه تعییــن نوبــت طبــق جــدول ارائــه 

نماینــد. اقــدام  رایــگان  مشــاوره  دریافــت  جهــت  شــده، 
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مقدماتــی  تجــارت،  عرصــه  بــه  ورود 
کافــی،  گاهــی  آ و  دانــش  کــه  دارد  نیــاز 
ایــن  در  بقــا  هســتند.  آن  ابتدایی تریــن 
کســب تجربــه و اتــکا  عرصــه هــم الزمــه اش 
ُخبــرگان  از  مشــورت خواهی  ظرفیــت  بــه 

اســت. حــوزه  ایــن 

بــا  کشــورمان  اقتصــاد  کــه  شــرایطی  در 
فشــار تحریم هــای خارجــی مواجــه اســت 
رویه هــای  و  بخشــنامه ها  قوانیــن،  و 
از  اخیــر، متاثــر  نیــز در ســال های  تجــاری 
بعضــی  بــوده؛  مذکــور  محدودیت هــای 
مواجــه  را  خــود  حــوزه،  ایــن  فعــاالن 
جدیــدی  چالش هــای  و  مســائل  بــا 
بــه  کــه  هدفــی  بازارهــای  از  می بیننــد؛ 
ــران  ــی ای ــرد دیپلماس ــر در راهب ــل تغیی دلی
تغییــر  بــه  رو  مختلــف،  کشــورهای  بــا 
گذاشــته اند تــا وضعیــت اقتصــاد داخلــی 

مشــــاوره 
مقــررات صــادرات

اطالع از مقررات صادراتی، 
پـــیــــــش نیــــــاز مــــــراودات و 
رقـــــــــابت هـــــای تجـــــــــــاری

مشاور اتاق مشهد در حوزه قوانین و مقررات صادراتی از 
بعضی مقدمات الزم برای تجارت موفق، سخن می گوید:

گره مشکالت فعاالن حوزه تجارت خارجی گشودن  خدمتی متفاوت برای 

کــه  کشــاورزی خراســان رضــوی، »قوانیــن و مقــررات صادراتــی« اســت  یکــی از حوزه هــای مشــاوره ای اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کل صنعــت، معــدن  کــه بــا همــکاری اداره  متولــی آن یکــی از مدیــران صاحــب تجربــه در ایــن حــوزه می باشــد. ایــن خدمــت رایــگان 

گشــوده اســت.  گــره از مشــکالت بســیاری از فعــاالن اقتصــادی اســتان خراســان رضــوی  و تجــارت اســتان ارائــه می شــود، تــا بــه امــروز 

کمیته هایــی هــم تحــت عناویــن »اقــدام ارزی« و »بررســی مشــکالت فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی« شــکل  کنــار ایــن خدمــت،  در 

کــه متنابــه بخــش خصوصــی فعــال در ایــن عرصــه اســت، بــه مــدد همــکاری جمعــی نهادهــای دولتــی متولــی و اتــاق  گرفتــه تــا مســائلی 

بازرگانــی خراســان رضــوی، در ســطوح مختلــف پیگیــری و بــه قــواره ظرفیــت موجــود، رفــع و رجــوع شــود.  

کــه تبعاتــش بــه بخــش تجــارت خارجــی  و نوســان در بهــای ارز و سیاســت های بانــک مرکــزی 
کــه اغلــب فعــاالن اقتصــادی  کــرده اســت. خالصــه آنکــه بخشــی از موضوعاتــی  هــم ســرایت 
که در باال ذکر شــدند.  پیرامون آن ها مشــاوره و راهنمایی نیاز دارند؛ ریشــه در مســائلی دارد 
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مشاور حوزه قوانین و 
مقررات صادرات

محمدعلی امیرفخریان

ــاق خراســان رضــوی در حــوزه قوانیــن و مقــررات  ــان«، مشــاور ات »محمدعلــی امیرفخری

صــادرات می گویــد: پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان، بســتری را فراهــم آورده تــا فعــاالن 

بــروز  کــه عمدتــا مشــکالت و موانــع در آن هــا  اقتصــادی در شــاخص ترین محورهایــی 

کارشناســان و ُخبــرگان بــه صــورت رایــگان بهــره  می کنــد، از ظرفیــت مشــاوره و راهنمایــی 

کــه در ســال های اخیــر  ایــن بخش هــا حــوزه تجــارت خارجــی اســت  از  بگیرنــد. یکــی 

کشــورهای  بــازار  در  خاصــه  ویژه تــری  فرصت هــای  البتــه  و  بیشــتر  پیچیدگی هــای  بــا 

ــرود.  ــت ب ــد از دس ــی نبای ــن ظرفیت ــت. چنی ــوده اس ــه ب ــایه مواج همس

وی اضافــه می کنــد: مشــاوره های حــوزه صــادرات در بحــث قوانیــن و مقــررات صــادرات 

ــه  ــا صــادرات و... ارائ و واردات، ایفــای تعهــدات ارزی، ثبــت ســفارش، ضوابــط مرتبــط ب

می شــود.

ــدارد  ــاد شــده شــرایط خاصــی وجــود ن ــرای دریافــت خدمــات ی ــان، ب گفتــه امیرفخری ــه  ب

و همــه فعــاالن اقتصــادی می تواننــد طــی هماهنگــی بــا دفتــر ارتبــاط بــا اعضــای اتــاق 

بازرگانــی خراســان رضــوی، از خدمــات فــوق بهره منــد شــوند. مشــاوران فــوق تمامــی 

نیازهــای تجــارت خارجــی را بــه صــورت رایــگان پاســخگو هســتند و ظرفیــت مذکــور بــه 

کلینیــک تجــارت خارجــی اســتان محســوب می شــود. نوعــی 

کیــد می کنــد: مســائل و مشــکالتی  وی دربــاره ضــرورت اســتفاده از مشــاوره بازرگانــی تا

کــه تجــار و بازرگانــان بــا آن مواجــه هســتند، متنــوع اســت و بــا توجــه بــه تغییــرات مــداوم 

ضوابــط و شــرایط مرتبــط بــا تجــارت خارجی از جملــه ایفای تعهــدات ارزی، تخصیص ارز، 

گمرکــی و... بازرگانــان بهتــر اســت قبــل و در حیــن اقــدام از هم فکــری مشــاوران  ضوابــط 

کاهــش مخاطــرات و به روزرســانی  اتــاق بهــره  بگیرنــد و از بســتر ایجــاد شــده بــا هــدف 

کننــد.  اطالعــات خــود اســتفاده 

کــه در  مشــاور اتــاق خراســان رضــوی در حــوزه قوانیــن و مقــررات صادراتــی معتقــد اســت 

کــه  مســائل و مشــکالتی 

آن  بــا  بازرگانــان  و  تجــار 

مواجــه هســتند، متنــوع 

بــه  توجــــــه  بــا  و  اســت 

تغییــرات مــداوم ضوابط و 

شــرایط مرتبــط بــا تجــارت 

ــای  ــه ایف ــی از جمل خارج

تعهــدات ارزی، تخصیص 

گمرکــی و...  ارز، ضوابــط 

اســت  بهتــر  بازرگانــان 

اقــدام  حیــن  در  و  قبــل 

مشــاوران  هم فکــری  از 

از  و  بگیرنــد  بهــره   اتــاق 

بــا  شــده  ایجــاد  بســتر 

کاهــش مخاطرات  هــدف 

و به روزرســانی اطالعــات 

کننــد.  اســتفاده  خــود 
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مــواردی ضعــف اطالعــات و دانــش فعــاالن اقتصــادی آن هــا را در 

گمرکــی، انتقــال ارز، معامــالت خارجــی،  موضــوع تعهــدات ارزی، 

کشــور هــدف صــادرات آن هــا و... بــا مشــکالتی مواجــه  قوانیــن 

می کنــد. 

بیشــترین  وجــود،  ایــن  بــا  می شــود:  متذکــر  امیرفخریــان 

کــه در حــال حاضــر فعــاالن بخــش خصوصــی بــا آن  دغدغــه ای 

مواجــه هســتند، بحــث ایفای تعهــدات ارزی و ابهامات موجود 

در ایــن حــوزه اســت. در واقــع، بــا توجــه بــه دســتورالعمل هایی 

فعــاالن  بــرای  اســت،  تغییــر  حــال  در  مــداوم  صــورت  بــه  کــه 

کــه آنــان را بــه  بخــش خصوصــی ابهاماتــی ایجــاد شــده 

کارشناســی و اخــذ اطالعــات روز  بهره گیــری از نظــرات 

ــر مــی ســازد. گزی ــرای ایفــای تعهــد ارزی نا ب

ضوابــط  از  اقتصــادی  فعــاالن  گاهــی  ناآ می گویــد:  وی 

تحمیــل  آنــان  بــه  را  ســنگینی  خســارات  مقــررات،  و 

کــه در صــورت ایفــا  می کنــد. حداقــل خســارت  ایــن اســت 

نشــدن تعهــدات ارزی در مهلــت مقــرر، مالیــات بــر ارزش 

ایــن  افــراد لحــاظ خواهــد شــد؛ به طوری کــه  ایــن  بــرای  افــزوده 

ــر  ــر ارزش افــزوده بپردازنــد و عــالوه ب افــراد بایــد 9درصــد مالیــات ب

آن، تعهــدات ارزی خــود را نیــز ایفــا نماینــد. بنابرایــن بــه بازرگانــان 

کــه از بســتر ایجــاد شــده در  و فعــاالن اقتصــادی توصیــه می شــود 

کــه پارلمــان بخــش  اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی و خدماتــی 

ــی  گاه ــش آ ــادرات و افزای ــکالت ص ــع مش ــور رف ــه منظ ــی ب خصوص

کننــد. آنــان فراهــم نمــوده، اســتفاده 

تجــارت خارجــی  فعــاالن حــوزه  پرونــده مشــکالت 
کمیتــه پیگیــری روی میــز دو 

کل صنعــت، معــدن و تجــارت  رئیــس اداره بازرگانــی خارجــی اداره 

کمیتــه  اســتان در بخــش دیگــری از اظهــارات خــود بــه وجــود دو 

کــه مشــخصا هــر دو بــر مســائل و مشــکالت  مشــترک اشــاره می کنــد 

فعــاالن اقتصــادی در بحــث تجــارت خارجــی تمرکــز دارد و توضیــح 

»بررســی  و  ارزی«  »اقــدام  کمیته هــای  شــکل گیری  می دهــد: 

کــه بــه  ــود  مشــکالت فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی«، ابتــکاری ب

گرفــت  گــرد هــم آوردن ارکان متولــی در ایــن بخــش صــورت  منظــور 

گذاشــته  و تــا بــه امــروز هــم نتایــج مثبــت متعــددی را بــر جــای 

اســت. 

نماینــدگان  هــا  کمیتــه  ایــن  در   می کنــد:  نشــان  خاطــر  وی 

گمــرک و همچنیــن شــورای  ادارات صنعــت، معــدن و تجــارت و 

هماهنگــی بانک هــای خراســان رضــوی حضــور دارنــد و در بــاب 

اتــاق  نماینــده  بــه  می شــود،  ح  مطــر کــه  پرونده هایــی 

بازرگانــی اســتان و فعــال اقتصــادی متقاضــی، مشــاوره 

مشــکالت  کــه  مــواردی  در  می کننــد.  ارائــه  را  الزم 

پیچیدگــی بیشــتری داشــته و بــه نهادهــای متولــی در 

ســطح ملــی مرتبــط می شــوند، موضــوع در چهارچــوب 

ســاختار  حتــی  یــا  ســازمان  وزارتخانــه،  بــا  نامه نــگاری 

می شــود. پیگیــری  درخواســت  و  ح  طــر مربوطــه 

گاهــًا بعضــی موضوعــات نیــز بــرای اصــالح رویــه هــای قانونــی بــه   

گفت وگــوی دولــت و  مراجــع متولــی مطالبه گــری نظیــر شــورای 

بخــش خصوصــی یــا نهــاد قانون گــذاری منتقــل شــده اســت. 

بــا  امــروز  کــه  بســتری  می کنــد  امیــدواری  ابــراز  امیرفخریــان 

بخــش  شــاخص  تشــکل  و  دولتــی  نهادهــای  همــکاری 

گرفتــه، در ادوار آتــی منشــا اثــرات بیشــتر و  خصوصــی شــکل 

باشــد.  موثرتــر  گره گشــایی های 
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کارآفرینان و هفت خوان 
تامین اجتماعی

مشاور اتاق خراسان رضوی در حوزه تامین اجتماعی، 
از مشکالت فعاالن اقتصادی با یکی از مهم ترین نهادهای 

کشور می گوید: بیمه گر 

کــه  ســیل بخشــنامه ها و دســتورالعمل هایی 

تامیــن اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از مهم ترین 

ــر  ــر س ــر ب ــال های اخی ــر در س ــای بیمه گ نهاده

کســب وکارها فــرو ریختــه، باعــث  صاحبــان 

شــده تــا مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بــا ایــن 

نهــاد، در زمــره مهم تریــن مولفه هــای مخــل 

کســب وکار معرفــی شــود.  محیــط 

بخــش  پارلمــان  اخیــر،  ســال های  در 

بهره گیــری  بــا  رضــوی،  خراســان  خصوصــی 

نظیــر  موجــود  پیگیرانــه  ظرفیت هــای  از 

بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 

و  گمــرک  مالیــات،  کارگــروه  خصوصــی، 

کــه  تســهیل  ســتاد  اجتماعی)ذیــل  تامیــن 

می شــود(  برگــزار  مشــهد  اتــاق  محوریــت  بــا 

و یــا در تعامــل بــا مســئوالن اســتانی و ملــی 

مشــــاوره 
تامیـــن اجتماعی

مشاور حوزه تامین اجتماعی
کابلی رحیم 

بهره گیــری از ظرفیــت مشــاوره بــا هــدف پیشــگیری از بــروز مشــکالت در حــوزه تامیــن 
اجتماعی

کشــاورزی خراســان رضــوی در حــوزه تامیــن  کابلــی، مشــاور اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  رحیــم 

اجتماعــی در خصــوص ایــن خدمــت مشــورتی بــه فعــاالن اقتصــادی، می گویــد: فشــار بــه بنگاه هــای 

پیــش روی تســهیل  تامیــن اجتماعــی در شــرایطی جــزو عمــده معضــالت  نظــام  ناحیــه  از  اقتصــادی 

کــه تصویــب و ابــالغ چهــار قانــون مختلــف در حــوزه تســهیل تولیــد  کســب وکارها در ســال های اخیــر اســت 

کســب وکار نتوانســته مشــکالت بخــش بیمــه  تامیــن اجتماعــی را از پیــش روی بنگاه هــا بــردارد. و 

وی اضافــه می کنــد: هــر چنــد خدمــات اتــاق در اصــل مربــوط بــه اعضــای اتــاق بازرگانــی اســت؛ امــا 

کنــار ایــن  گره  گشــایی از مشــکالت فعــاالن اقتصــادی داشــته اســت. امــا در  ــر  ایــن نهــاد، تــالش ب

رویکردهــای پیگیرانــه، خدمــات مشــاوره تخصصــی هــم در موضــوع تامیــن اجتماعــی با اســتفاده از 

کارآفرینــان چالش هــای  پتانســیل یکــی از ُخبــرگان ایــن حــوزه بــه صــورت رایــگان ارائــه می شــود تــا 

کارشناســی الزم بهــره بگیرنــد. ح و از نظــرات  خــود را در موضوعــات مرتبــط بــا ایــن بحــث طــر



142 خدمـــات بـــازرگانی و
دفتر ارتباط با اعضــاء

اتــاق  کیــد مســئوالن ارشــد  مشــاوران برابــر تا

مشــهد بایــد در مواقــع نیــاز پاســخگوی فعــاالن 

اقتصــادی غیرعضــو اتــاق نیــز باشــند. بنابرایــن 

هفتــه  از  روزهایــی  در  مشــاوره  واحدهــای 

و  بــه صــورت حضــوری جوابگــوی مشــکالت 

کارفرمایــان هســتند. البتــه در صــورت  مســائل 

ضــرورت و فوریــت نیــز مشــاوران بــه مشــکالت 

و مســائل فعــاالن اقتصــادی بــه صــورت تلفنــی 

گفــت. پاســخ خواهنــد 

وی در خصــوص مهم تریــن مشــکالت فعــاالن 

اجتماعــی،  تامیــن  حــوزه  در  اقتصــادی 

بنگاه هــای  صاحبــان  کافــی  نا گاهــی  آ بــه 

اقتصــادی از مقــررات و قوانیــن حــوزه تامیــن 

بخــش  می کنــد:  ابــراز  و  اشــاره  اجتماعــی، 

زیــادی از مشــکالت فعــاالن اقتصــادی ناشــی 

مشــکالت  اولیــه  پیگیــری  و  گاهــی  آ عــدم  از 

واقــع  در  اســت،  اجتماعــی  تامیــن  حــوزه 

کارفرمایــان دعــوی مــورد نظرشــان را در همــان مراحــل اولیــه  گــر  ا

کم تــری  بــا مشــکالت  نماینــد،  اعــالم  را  اعتــراض  خــود  و  پیگیــری 

می شــوند.  مواجــه 

بازرگانــی  اتــاق  منظــور  همیــن  بــه  می کنــد:  خاطرنشــان  کابلــی 

اســتفاده  از مشــاوره  اقتصــادی  فعــاالن  کیــد داشــته  تا همــواره 

گاهــی از قوانیــن و بخشــنامه های موجــود، منجــر بــه  کننــد تــا ناآ

نشــود. آنــان  کســب وکار  در  ســنگین  خســارات  بــروز 

کــه ســهم به ســزایی در  از قوانیــن و بخشــنامه هایی می گویــد  وی 

قوانیــن  برخــی  کابلــی،  گفتــه  بــه  کســب و کارها دارنــد.  اختــالل در 

در  نارضایتــی  ایجــاد  و  کارفرمایــان  فعالیــت  مانــدن  معــوق  باعــث 

صــادره  بخشــنامه های  از  برخــی  ایــن،  بــر  عــالوه  می شــوند.  آنــان 

یکدیگــر را نقــض می کننــد و ایــن مــوارد ســبب ایجــاد چالــش بــرای 

از ظرفیــت  لــذا بهره گیــری  کارفرمایــان می شــود. 

ــا حــد  ــروز مشــکالت در ایــن عرصــه ت مشــاوره، از ب

کارفرمایــان در صــورت  زیــادی جلوگیــری می کنــد. 

تامیــن  مشــاوره  رایــگان  خدمــات  از  بهره گیــری 

گاه  اجتماعــی اتــاق، نســبت بــه ایــن موضوعــات آ

خواهنــد شــد.

تامیــن  رضــوی در حــوزه  اتــاق خراســان  مشــاور 

اقتصــادی  فعــاالن  می کنــد:  کیــد  تا اجتماعــی 

بایــد مشــکالت و معضــالت  خــود را در موعــد مقــرر 

ــه مشــاوران  ــه موقــع ب کننــد و لوایــح را ب پیگیــری 

کارشناســی  اتــاق بازرگانــی ارائــه دهنــد تــا نظــرات 

گــردد. عــالوه بــر ایــن، انجمــن  الزم بــه آنــان ارائــه 

مدیــران صنایــع و اتــاق بازرگانــی جلســاتی را بــه 

در  اقتصــادی  فعــاالن  گاهــی  آ افزایــش  منظــور 

کــه فعــاالن اقتصــادی  ایــن حــوزه برگــزار می کننــد 

احســن  نحــو  بــه  نیــز  فرصــت  ایــن  از  می تواننــد 

نماینــد. اســتفاده 

ــی  ــش خصوص ــان بخ ــه پارلم ک ــی  ــد: حمایت ــان می کن ــر نش وی خاط

کاهــش مشــکالت در مواجهــه  بــرای  اســتان از فعــاالن اقتصــادی 

گشــوده  بــه  کنــون  تا تامیــن اجتماعــی دارد،  نهــادی همچــون  بــا 

گره هــای زیــادی منتــج شــده اســت. 

مســئوالن  اختیــارات  ســطح  محدودیــت  می کنــد:  کیــد  تا کابلــی 

بعضــی  بــودن  مرکزمحــور  و  اســتان  در  اجتماعــی  تامیــن 

مواجــه  موانعــی  بــا  را  موجــود  پیگیری هــای  عمــال  رســیدگی ها، 

ــر اســت فعــاالن اقتصــادی پیــش از  ــه ایــن جهــت بهت می کنــد و ب

گاهــی خــود را در ایــن حــوزه ارتقــا  بــروز هــر مشــکلی، اطالعــات و آ

ببخشــند و توأمــان از ظرفیــت مشــاوره رایــگان در ایــن بخــش 

بگیرنــد.  بهــره 

از  زیـــــــادی  بخــــــــــــش 

فعــاالن  مشـــــــــــــــــکالت 

از  ناشــــــــی  اقتصـــــــــادی 

گاهــی و پیگیــری  عــدم آ

حــوزه  مشــکالت  اولیــه 

تامیــن اجتماعــی اســت
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تحقق بیش از

ستـــاد  تسهیـــــــل
و رفع موانع تولید 
خراســــــان رضوی

مـــصـــو بـــــــات 
کارگــــــروه 

%99

مالیات

گمرک

تامین اجتماعی

تسهیل گری از مسیر همگرایی

گمرک خراســان رضوی  کارگروه مالیات، تامین اجتماعی و  نگاهی به عملکــــرد 
کــه دســتگاه های دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای حــل مشــکالت  و تالشــی 

فعــاالن اقتصــادی دارنــد:

شــصت و یکمیــن مــاده از قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون رفــع موانــع 
مین روز از اردیبهشــت  ۱397 بــه تصویــب مجلــس شــورای  کــه در ســی اُ تولیــد 
اســالمی رســیده بــر تشــکیل ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در تمامــی 

کــه ماموریتــش: کیــد می کنــد. ســتادی  کشــور تا اســتان های 

 حل و فصل مشکالت واحدهای تولیدی و بنگاه های 
اقتصادی، تعیین شده است.

کاری تخصصــی  گــروه  ســتاد مذکــور در اســتان خراســان رضــوی ذیــل خــود پنــج 
ایجــاد کــرده و مســئولیت بعضــی از آن هــا را بــه تشــکل های ارشــد بخش خصوصی 
از جملــه اتــاق خراســان رضــوی ســپرده تــا بــه نیابــت از ســاختار مذکــور، محورهــای 

ماموریتــی آن را پیگیــری نمایند.

 چالش هــا و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در حوزه هــای مالیاتــی، مباحــث مرتبــط 
بــا تامیــن اجتماعــی، موضوعــات حــوزه گمرکــی هــم در یــک »گــروه کاری« ویــژه در 
پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان، در قالــب جلســات هفتگــی بررســی و رســیدگی 

می شــوند. 
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تحقق بیش از 99درصد مصوبات کارگروه مالیات، گمرک و تامین اجتماعی

 ستاد تسهیل خراسان رضوی

کاری  گــروه  کشــاورزی خراســان رضــوی، برگــزاری جلســات  در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
مالیــات، تامیــن اجتماعــی و گمرک)ســتاد تســهیل( کــه بــه پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان ســپرده شــده بــود، بــا جدیــت 
بیشــتری پیگیــری شــد و ترکیــب اعضــای آن بــا حضــور نماینــدگان تشــکل های بخــش خصوصــی و دیگــر دســتگاه های دولتی 

گردید.  متولــی، تقویــت 

در ادامه مروری آماری بر عملکرد این دفتر خواهیم داشت: 
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ســـــال
1398 

طبق آمار دفتر ارتباط با اعضاء و فعاالن اقتصادی اتاق خراسان رضوی، دراین سال:

 )آمار باالی پرونده ها در این سال به موضوع بخشودگی جرایم 
که در  کارفرمایان در سال 1398 مربوط می شود. موضوعی  بیمه ای 

سنوات بعدی ابالغ نشده است(

گروه های:42 کاری در  جلسه 

 1718 مصــوبه 1692 پرونده

کشاورزی خراسان رضوی ح ها و برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  طبق آمار دفتر پایش طر

تامین اجتماعی 

نکتــــه

مالیات

209
مصوبه

1503
مصوبه

6
مصوبه

گمرک 

تعداد 
مصوبات 

اقدام شده
گمرک  مالیات تامین اجتماعی  تعداد مصوبات  تعداد پرونده های رسیدگی شده تعداد 

جلسات

1717 6 209 1503 1718 1692 42
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ســـــال
1399 

در سال 1399 نیز:

گروه های:41 کاری در  جلسه 

 205 پرونده

کشاورزی خراسان رضوی ح ها و برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  طبق آمار دفتر پایش طر

تامین اجتماعی  مالیات

125
مصوبه

94
مصوبه

5
مصوبه

گمرک 

تعداد 
مصوبات 

اقدام شده
گمرک  مالیات تامین 

اجتماعی  تعداد مصوبات  تعداد پرونده های رسیدگی شده تعداد 
جلسات

223 5 125 94 224 205 41

 224  مصــوبه
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ســـال
1 4 0 0  

در سال 1400 نیز :

گروه های:40 کاری در  جلسه 

 251  پرونده

تامین اجتماعی  مالیات

 164
مصوبه

 81
مصوبه

 16
مصوبه

گمرک 

تعداد 
مصوبات 

اقدام شده

کارت 
بازرگانی گمرک  مالیات تامین 

اجتماعی  تعداد مصوبات  تعداد پرونده های رسیدگی شده تعداد 
جلسات

261 3 16 164 81 264 251 40

 3
مصوبه

سایر بخش ها 
)عمدتا موضوعات مرتبط با کارت بازرگانی( 

 264  مصــوبه
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یازده ماهه

ســـال
1 4 0 1

در یازده ماهه سال 1401 هم:

گروه های:42  کاری در  جلسه 

 298 مصــوبه 295  پرونده

کشاورزی خراسان رضوی ح ها و برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  طبق آمار دفتر پایش طر

تامین اجتماعی  مالیات

298
مصوبه

گمرک 

تعداد مصوبات  تعداد پرونده های رسیدگی شده تعداد جلسات

298 295 42
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150 خدمـــات بـــازرگانی و
دفتر ارتباط با اعضــاء

              پاســـخ به
 چند سوال مهم

گمرک و تامین اجتماعی،  کاری مالیات،  گروه 
چیست و چه برنامه ای را دنبال می کند؟

گــروه تخصصــی ذیــل ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد  پنــج  از  -ایــن ســاختار، یکــی 

کــه بــه نیابــت از ســاختار مذکــور، چالش هــا و مشــکالت فعــاالن  خراســان رضــوی اســت 

اقتصــادی در حوزه هــای مالیاتــی، مباحــث مرتبــط بــا تامیــن اجتماعــی، موضوعــات حــوزه 

گمرکــی را در جلســات هفتگــی خــود مــورد بررســی و رســیدگی قــرار مــی دهــد. تجــارت و 

کارگــروه؛ را طبــق تفویــض انجــام شــده از ســوی ســتاد  - مســئولیت هدایــت و راهبــری ایــن 

کشــاورزی خراســان  تســهیل و رفــع موانــع تولیــد، بــر ذمــه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

گذاشــته شــده اســت.  رضــوی 

کــه بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه هــای دولتــی مرتبــط برگــزار مــی شــود،  کارگــروه  -در ایــن 

کــه ذکــر شــد، مشــکالت فعــاالن بخــش خصوصــی و بنگاه هــای اقتصــادی بــه  در محورهایــی 

گذاشــته مــی شــود و بــه اســتناد ظرفیــت هــای قانونــی موجــود، مصوباتــی  بحــث و بررســی 

گــردد. صــادر مــی 

150 خدمـــات بـــازرگانی و
دفتر ارتباط با اعضــاء



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  151

گمرک و تامین  کاری مالیات،  گروه  ساختار 
اجتماعی از چه سازمان هایی تشکیل شده است؟

کاری مورد موافقت نهاد  گروه  گر مصوبات این  ا
متولی دولتی قرار نگیرد یا آن را اجرا نکند، راهکار 

چیست؟
کــدام از ایــن اتفاقــات، پرونــده بــرای بررســی بیشــتر بــه ســتاد تســهیل و رفــع  - در صــورت بــروز هــر 

موانــع تولیــد اســتان ارجــاع می گــردد و در آن مرجــع نیــز اتــاق بازرگانــی در مقــام نماینــده بخــش 

کــرد و پیگیــر تحقــق آن هــا خواهــد بــود.  خصوصــی، از مصوبــات مذکــور دفــاع خواهــد 

کل  ادارات  اســتانداری،  قبیــل  از  دولتــی  دســتگاه های  نماینــدگان  نشســت ها،  ایــن  در   -

صنعــت، معــدن و تجــارت، امــور مالیاتــی، تامیــن اجتماعــی حضــور دارنــد. از تشــکل های بخــش 

کار و رفــاه اجتماعــی، جهــاد  کل تعــاون،  خصوصــی و دیگــر نهادهــای دولتــی همچــون اداره 

گردشــگری، صنایــع، دســتی خراســان رضــوی و... نیــز در ایــن  کشــاورزی، میــراث فرهنگــی، 

جلســات شــرکت و مشــارکت دارنــد. ماحصــل ایــن همگرایــی دســتگاه های دولتــی و تشــکل های 

ــرای بخــش عمــده ای از پرونده هــای  ــه چاره جویــی بیــش از 99درصــدی ب بخــش خصوصــی، ب

ارجــاع شــده، منتــج شــده اســت.

کشــاورزی خراســان رضــوی تــالش نمــوده بــا توجــه بــه قرابــت  - اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــا دســتگاه های دولتــی، در ایــن  ــا بخــش خصوصــی دارد، در چهارچــوب تعامــل ب ــه ب ک ویــژه ای 

کــره،  ح می شــود را در قالــب مذا کــه از ســوی بنگاه هــای اقتصــادی مطــر کارگــروه، مشــکالتی 

کنــد تــا مســیر یــک فعالیــت اقتصــادی، بــه واســطه بــروز یــک مشــکل در حــوزه  حــل و فصــل 

ــا متوقــف نشــود.  گمرکــی معطــل ی ــا حتــی  ــی، تامیــن اجتماعــی و ی مالیات

گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  151



152 خدمـــات بـــازرگانی و
دفتر ارتباط با اعضــاء

چنـــــــــــد  قــــاب 
از گــــــــروه کـاری 
مـــــــــــــــالیـــــــات 
تامین اجتماعی 
و   گـــــــــمـــــــــــــرک

)ذیل ستاد تسهیل (
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کمیته تخصصی برای  پیگیری سه 
سدشکنی در بخش تجارت خارجی

»کمیته های اقدام ارزی«، »پایش تعهدات ارزی« و »بررسی مسائل حوزه 
که اتاق مشهد برای چاره جویی از  تجارت خارجی«، ظرفیت هایی هستند 

گرفته است: کار  مشکالت فعاالن اقتصادی، به 

تشــدید معضــالت ارزی صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی، پــس از صــدور بخشــنامه رفــع تعهــدات ارزی در 

ســال ۱397 و مطالبــات پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران بــرای حــل مشــکالت در چهارچــوب تعامــل بــا نهادهــای 

متولــی، باعــث شــد تــا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در همراهــی بــا اتــاق ایــران و دیگــر نهادهــای متولــی، 

ــد.  ــه منظــور رصــد عملکــرد فعــاالن اقتصــادی در ایــن حــوزه نمای کمیته هایــی ب ــه تشــکیل  اقــدام ب

کمیته مشــترک اقدام ارزی و پایش تعهدات ارزی در ســال ۱399 با دســتور »غالمحســین شــافعی«  بر همین اســاس، 

کشــاورزی ایــران در اتاق هــای اســتانی راه انــدازی  شــد. رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

صادراتــی،  ارز  گشــت  باز وضعیــت  رصــد  کمیتــه،  ایــن  شــکل گیری  از  هــدف 

کوتــاه نمــودن  ایجــاد شــفافیت، شناســایی صادرکننــدگان واقعــی و متقابــال 

و  وادی  ایــن  در  موجــود  موانــع  و  مشــکالت  شــناخت  گران،  ســودا دســت 

ــا در  کمیته ه ــن  ــده در ای ــی ش ــکات بررس ــود. ن ــت ارز ب گش ــد باز ــهیل فرآین تس

کل صنعــت، معــدن و تجــارت هــر خطــه  ســطح اســتان ها، ابتــدا بــه ادارات 

ارجــاع داده شــده و در نهایــت در وزارت صمــت جمع بنــدی می شــود.

کــه بعضــًا  کمیته هــا را  اســتان خراســان رضــوی در دوره جــاری هیــات نماینــدگان بــه صــورت جــدی ایجــاد ایــن 

بــه صــورت مشــترک برگــزار می شــوند، بــه چاشــنی ســاختار دیگــری تحــت عنــوان »کمیتــه بررســی مشــکالت 

فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی«، مجدانــه پیگیــری نمــود تــا در ایــن عرصــه مهــم، بــه عنــوان تشــکل ارشــد 

بخــش خصوصــی نقــش آفریــن باشــد و در مشــارکت بــا نهادهــای متولــی، ســد مشــکالت را بــرای صادرکننــدگان و 

ــردارد.  ــان ب ــتان از می ــدگان اس واردکنن
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کمیتــه مشــترک اقــدام ارزی و پایــش تعهــدات ارزی طبــق آمارهــای دفتــر  جلســات 
ارتبــاط بــا اعضــاء اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و خراســان رضــوی

کمیته  مشترک اقدام و پایش تعهدات ارزی روند بررسی موضوعات در 

کمیتــه مشــترک اقــدام ارزی و پایــش  امــا رونــد بررســی پرونده هــا و تصویــب پیشــنهادها و مصوبــات در 

تعهــدات ارزی اســتان چگونــه اســت؟ 

گرفتــه و در قالــب پیشــنهاد،  کارشناســی قــرار  کمیتــه ابتــدا موضوعــات در اتــاق مشــهد مــورد بررســی و  در ایــن 

جهــت طــی شــدن رونــد قانونــی بــه منظــور اصــالح وضعیــت و حــل مشــکل، بــه ســازمان های ذیربــط ارجــاع 

می شــود.

کمیتــه بــه منظــور ارجــاع موضوعــات بــه ســازمان ها و نهادهــای متولــی از جملــه بانــک  در واقــع، ایــن 

گمــرک و... در قالــب نامه نگاری هایــی بــا  مرکــزی، وزارت صمــت، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 

گفت وگــوی  کل صنعت،معــدن و تجــارت و نیــز از طریــق شــورای  ســازمان های اســتانی بــه ویــژه اداره 

دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی، پیگیــر تصویــب موضــوع و حــل مشــکل از مســیر قانونــی 

اســت. 

سال 1400

سال 1399

نه ماهه سال 1401

10 جلسه

19 جلسه

9 جلسه

11 پرونده بررسی شده

61 پرونده بررسی شده

14 پرونده بررسی شده



156 خدمـــات بـــازرگانی و
دفتر ارتباط با اعضــاء

کمیتــه پایــش تعهــدات ارزی اتــاق مشــهد پــس از انعــکاس مصوبــات بــه اتــاق ایــران و  برخــی دســتاوردهای 
ســازمان توســعه تجــارت، بــه تصویــب مراجــع مربوطــه رســیدکه البتــه در مســیر اجــرا بعضــًا بــا موانعــی مواجــه شــد 

بعضــی مــوارد در ذیــل آمــده اســت:

کمیتـــــــه پایــــــش دستـــــــاوردهـــــــای 
 تعهدات ارزی اتاق خراسان رضوی

کارت بازرگانــی آنهــا تعلیــق  کــه نســبت بــه ایفــای تعهــدات ارزی خــود اقــدام نکردنــد و  • بــرای آن دســته از صادرکنندگانــی 

گــذاری پروانــه صادراتــی بــه واردکننــدگان میســر شــد. گردیــد، امــکان واردات و وا

• زمان انجام تعهدات ارزی به مدت 4 ماه تمدید شد.

کارت آنهــا تعلیــق شــده اســت، در  ــطه عــدم ایفــای تعهــدات ارزی  ــه واس ــه ب ک ــی  کارت هــای بازرگان ــدگان  ــا دارن • مقــرر شــد ت

صــورت ایفــای تعهــدات ارزی در صرافی هــای رســمی و تأییــد اصالــت آن توســط شــورای هماهنگــی امــور بانک هــا، ســازمان 

کارت بازرگانی شــان توســط ســازمان صمــت رفــع تعلیــق موقــت شــود. ــاق بازرگانــی مشــهد،  صمــت و ات

کشــاورزی مــورد نیــاز اســتان های شــرق  • پیشــنهاد تخصیــص ارز حاصــل از صــادرات زعفــران بــه منظــور واردات محصــوالت 

گردیــد. کشــاورزی بــه وزارت صمــت ارائــه  کشــور و تلفــن همــراه بــا اولویــت تأمیــن ارز محصــوالت 

کمیتــه پایــش رفتارهــای تجــاری  خ 1399/08/10 توســط  • بــا عنایــت بــه تمدیــد ایفــای تعهــدات ارزی ســالهای 97 و 98 تــا مــور

کننــدگان تعهــدات ارزی در مهلــت اشــاره شــده بــرای ســال های 97 و 98 از  گردیــد معافیــت مالیاتــی بــرای ایفا ملــی، مقــرر 

طریــق بانــک مرکــزی، وزارت صمــت و اتــاق ایــران صــورت پذیــرد.

ــاس  ــر اس ــدات ارزی ب ــای تعه ــد ایف ــرر ش ــال ارز، مق ــل و انتق ــاالی نق ــه ب ــدات ارزی و هزین ــای تعه ــکالت ایف ــه مش ــه ب ــا توج • ب

گرفتــه و پیشــنهاد اســتان جهــت پیگیــری و اقــدام طبــق بخشــنامه ایفــای  کاالهــا مــورد بررســی قــرار  گروهــی از  تامیــن ارز واردات 

گــردد تــا توســط تشــکل های مرتبــط  تعهــدات ارزی ســال 99 جهــت بررســی و اقــدام الزم بــه ســازمان توســعه تجــارت منعکــس 

پیگیــری الزم در ایــن خصــوص صــورت پذیــرد.

• بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی انتقــال ارز و مشــکالت ایجــاد شــده متأثــر از تفــاوت قیمــت ارز نیمــا و ســنا بــرای صادرکننــدگان 

خ ســنا بــه بانــک مرکــزی، اتــاق ایــران و ســازمان توســعه تجــارت  زعفــران، پیشــنهاد ایفــای تعهــدات ارزی زعفــران بــر اســاس نــر

ــد. گردی کل صمــت اســتان ارســال  ــی مشــهد و اداره  ــاق بازرگان ایــران توســط اســتانداری خراســان رضــوی، ات
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کمیته بررسی مشکالت فعاالن حوزه تجارت خارجی موضوعات درخواستی در جلسات 

کمیتــه بررســی مشــکالت فعــاالن حــوزه  اتــاق مشــهد از ســال 1399 تــا پایــان آذرمــاه 1401، در مجمــوع 13 جلســه 

کــه در آنهــا بــه ۱8 پرونــده رســیدگی شــده اســت. تجــارت خارجــی تشــکیل داده 

گردیــده اســت،  ح  کــه در ایــن نشســت ها بــه عنــوان مشــکالت فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی مطــر از جملــه موضوعاتــی 

کاال، درخواســت افزایــش مهلــت زمــان ارائــه اســناد حمــل،  درخواســت افزایــش فرصــت یــک ماهــه رونــد ترخیــص 

کارت،  شــدن  مفقــود  دلیــل  بــه  آن،  از  پیــش  کــه  شــرکت ها  از  یکــی  ســوی  از  بازرگانــی  کارت  تعلیــق  رفــع  تقاضــای 

ــت. ــوده اس کاال ب ــفارش  ــت س ــیر ثب ــود در مس ــکل موج ــل مش ــت ح ــز درخواس ــته و نی کارت را داش ــق  ــت تعلی درخواس

گمــرک بندرعبــاس،   کاال از  گمــرک، ویرایــش ثبــت ســفارش و ترخیــص  کاال در  چالش هــای موجــود در حــوزه ارزش گــذاری 

کارت بازرگانــی و موضــوع  ــا صــادرات، درخواســت بررســی مشــکالت تمدیــد  پیگیــری بحــث اســترداد ارزش افــزوده مرتبــط ب

کمیتــه مــورد رســیدگی قــرار  کــه در ایــن  کــی نقــره و ... از دیگــر موضوعاتــی بودنــد  پیگیــری حــل مشــکل ترخیــص رنــگ خورا

گرفتــه و در پــی آن، مصوباتــی بــه منظــور رفــع مشــکالت فعــاالن عرصــه تجــارت خارجــی بــه تصویــب رســید. مصوبــات جهــت 

گمــرک و شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان  کل صنعــت، معــدن و تجــارت،  اقــدام بعــدی، بــه دســتگاه هایی چــون اداره 

گــردد. ارســال یــا مقــرر شــده از طریــق اتــاق و تشــکل مربوطــه اقــدام و پیگیــری 
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کــه تفکــر جمعــی و مشــارکتی  کــرده و هــر جــا  اقتصــاد ایــران فــراز و نشــیب های زیــادی را در راســتای توســعه و پیشــرفت اقتصــادی و اجتماعــی طــی 

گرفتــه شــده؛ عبــور از پیچ هــای تنــد و موانــع ســنگین، ســهل تر و موثرتــر بــوده اســت.  و خــرد نخبــگان حوزه هــای تخصصــی ایــن بخــش بــه مــدد 

که در  کشــاورزی بــر مبنــای رســالت اصلــی خــود و بــا توجــه بــه نقشــی  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کیــد بــر اهمیــت تصمیم گیری هــای  مقــام مشــاور قــوای ســه گانه ایفــا می کنــد، تــالش نمــوده تــا ضمــن تا

کارآمــدی را در موضوعــات مختلــف اقتصــادی  علمــی در عرصــه اقتصــادی، پیشــنهادهای ســازنده  و 

بــه ســاختار های تصمیم گیــر و تصمیم ســاز، ارائــه نمایــد. 

ح مطالبــات جــدی و بیــان  کارآمــد، طــر امــا اتــکای پارلمــان بخــش خصوصــی بــه ویــژه در اســتان خراســان رضــوی، بــرای ارائــه تحلیل هــای 

کــه ترکیبــی از صاحبنظــران و صاحب کســوتان هــر حــوزه  کمیســیون های تخصصــی اســت  پیشــنهادات موثــر بــر بــازوان مشــورتی خــود یعنــی 

تخصصــی اقتصــاد اســت. 

گام  ــا در مســیر توســعه قابلیت هــای خویــش  کرده انــد ت کمیســیون های تخصصــی نیــز بــه نوبــه خــود در طــول دوره فعالیت شــان همــواره تــالش 

ح و تحلیــل  کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد، مرجعــی بــرای طــر بردارنــد و بــا برنامه ریــزی و ســازماندهی مناســب، ضمــن تــالش بــرای بهبــود محیــط 

مســائل اقتصــادی مرتبــط بــا خــود باشــند. 

کمیســیون ها و مدیریــت بهتــر در ایــن زمینــه، اقــدام بــه تشــکیل  اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی، بــه منظــور برنامه ریــزی در جهــت فعالیــت 

کــه بــه زعــم اعضــای هیــات نماینــدگان و روســای  کمیســیون ها« نمــوده اســت. فرآینــدی  شــورایی تحــت عنــوان »شــورای نظــارت راهبــردی 

بهره گیری از ظرفیت تفکر مشارکتی
 بنای فعالیت یکی از بخش های مهم در اتاق بازرگانی خراسان رضوی است

کمیسیون های تخصصی؛ 
بازوان مشــورتی پارلمان 

بخش خصوصی
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کنــار  کمیســیون های اتــاق، در پیشــبرد اهــداف پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان در ایــن عرصــه نقــش قابــل توجهــی داشــته اســت. ایــن شــورا در 

گام هــای بلنــدی برداشــته و  کمیســیون های تخصصــی اتــاق خراســان رضــوی، در جهــت ارتقــای عملکــرد ایــن ســاختارهای مشــورتی،  دبیرخانــه 

ثمــرات ارزشــمندی را حاصــل آورده اســت. 

کمیســیون های تخصصــی اتــاق خراســان رضــوی خواهیــم داشــت و اقدامــات ســاختارهای اجرایــی و نظارتــی  در ایــن مجــال، نگاهــی بــه عملکــرد 

کــرد.   کمیســیون ها، تشــریح خواهیــم  مرتبــط بــا آن هــا را بــه منظــور ارتقــای عملکــرد 

نگاهی به شاخص ترین اقدامات صورت گرفته از سوی دبیرخانه هماهنگی 
کمیسیون های اتاق خراسان رضوی در دوره نهم

ایجاد شورای نظارت راهبردی کمیسیون های تخصصی

کــه هــدف از ایجــاد آن هــم محــک زدن  گرفــت  کمیســیون های تخصصــی اتــاق مشــهد، شــورایی نظارتــی شــکل  کار  بــه مــوازات آغــاز بــه 

اقدامــات و توانمندی هــای ایــن ســاختارهای مشــورتی بــود و هــم راهبردهــای الزم را بــرای آن هــا تعییــن و تبییــن می کــرد. 

کمیسیون ها، منجر شد.  کمیت فعالیت  کیفیت و  که عملکرد و پیگیری هایش به تقویت  شورایی 

برگزاری سلسله جلسات مشترک شورای راهبردی کمیسیون ها با هیات رئیسه هر کمیسیون

کمیســیون ها، بررســی و تحلیــل عملکــرد،  رفــع مشــکالت احتمالــی و اخــذ  بــه منظــور هــم اندیشــی و تبــادل نظــر در خصــوص مســائل 

ــزار می شــود.  کمیســیون برگ ــوس هــر  نظــرات هیــات رئیســه آن هــا؛ جلســات مشــترکی، مســتمرًا میــان اعضــای شــورای راهبــردی و رئ

گره هــا و پیگیــری بعضــی مشــکالت اســت.  گشــوده شــدن بخشــی از  ــا بــه امــروز،  ماحصــل آن ت
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انجــام  کمیســیون ها،  راهبــردی  کمیســیون ها در شــورای  ارزیابــی عملکــرد  تدویــن ســاختار 
ارزیابــی و ارائــه آن در شــورای روســا

کمیســیون ها بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی هرچــه بیشــتر در  برگــزاری جلســات شــورای دبیــران 
پیشــبرد برنامــه ایــن ســاختارهای تخصصــی

کــه مســیر ارزیابــی و امتیازدهــی بــه آن  هــا را میســر  کاری تعریــف شــد  کمیســیون های اتــاق مشــهد، ســاز و  بــه منظــور ارتقــای عملکــرد 

کمیســیون ها، انگیــزه اعضــاء را بــرای تــالش مجدانه  تــر و پیگیرانه تــر،  می نمــود. وزن دهــی بــه اقدامــات مثبــت و پیگیری هــای اثرگــذار 

تقویــت می کنــد. 

ح و  گذاشــته شــده اســت تــا نقایــص طــر کمیســیون ها بررســی و بــه بحــث  کــه ماحصــل ایــن بررســی ها بــوده، در شــورای روســای  آنچــه 

اصــالح و ظرفیت هــای مثبــت، مغتنــم شــمرده شــوند. 

سلســله  جزیــره ای،  فعالیت هــای  از  پرهیــز  و  مشــهد  اتــاق  تخصصــی  کمیســیون های  میــان  بیشــتر  همگرایــی  و  هماهنگــی  بــرای 

کــه ماحصــل آن، شــکل گیری فرصــت برگــزاری نشســت های مشــترک  کمیســیون ها نیــز در ایــن مــدت برگــزار شــد  نشســت های دبیــران 

کــه بعضــًا بیــن چنــد بخــش مشــترک هســتند،  کمیســیون بــود تــا اعضــای آن هــا پیرامــون موضوعــات و دغدغه هایــی  میــان چنــد 

نماینــد. گفت وگــو 

برنامه ریزی برای ایجاد تاالر گفت وگوی کمیسیون ها 

ــا  ــا، ب ــیون ه کمیس ــده در  ح ش ــر ــائل ط ــون مس ــادی پیرام ــاالن اقتص ــاء و فع ــرات اعض ــدی از نظ ــارکت و بهره من ــق مش ــور توفی ــه منظ ب

کمیســیون،  گفت وگــوی ویــژه ای بــرای اعضــاء ایجــاد شــد تــا در آن اعضــای هــر  همــکاری و مســاعدت روابــط عمومــی اتــاق مشــهد، تــاالر 

ج از محدودیت هــای فیزیکــی معمــول، پیرامــون موضوعــات مرتبــط بــا ایــن حــوزه، هم فکــری و هم نظــری داشــته باشــند. توأمــان  خــار

کمیســیون های تخصصــی در آن تــوان  کــه اعضــای تمامــی  کالن پیش بینــی شــد  ح موضوعــات  در ایــن تــاالر، بخشــی نیــز بــرای طــر

مشــارکت و ارائــه دیــدگاه را دارنــد. 

برگزاری جلسات شورای رؤسای کمیسیون ها با هدف بهبود عملکرد کمیسیون ها

کمیســیون ها برداشــته شــد، برگــزاری جلســات مشــترک در ســطح روســا و هیــات  کــه در راســتای همــکاری و همراهــی بیشــتر  گام دیگــری 

ح پیشــنهادات اصالحــی و ارتقابخشــی  ــه بیــان دغدغه هــای مشــترک، انتقــال تجــارب و طــر ــه ب ک ــود. اقدامــی  کمیســیون ها ب رئیســه 

گردیــد.  رونــد مطالبه گــری، منجــر 
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تعامل با دبیرخانه هماهنگی کمیسیون های اتاق ایران و سایر استان ها از طریق فضای مجازی

ــی در هــر اســتان، صــدای مطالبه گــری بخــش خصوصــی در همــان خطــه هســتند امــا ایــن یــک حلقــه از زنجیــره ای  اتاق هــای بازرگان

کمیســیون های  کمیســیون های تخصصــی، در تعامــل بــا  کــدام از  بزرگ تــر اســت. بــاور بــه ایــن مهــم باعــث شــده تــا دبیرخانــه و البتــه هــر 

ح و تبــادل  کمیســیون های تخصصــی در اتاق هــای دیگــر مطــر ــا  ــاره ای مســائل را حتــی ب ــد و پ ــرار بگیرن ــران ق ــاق ای همگــن خــود در ات

تجربــه نماینــد.

کمیســیون  کمیســیون های تخصصــی اتــاق مشــهد پیگیــری می شــد؛ در  کــه در   ایــن رونــد حتــی باعــث شــد تــا بعضــی موضوعاتــی 

ح موضــوع در ســطح مراجــع ملــی و چاره جویــی در نــگاه  ح شــود و ماحصــل آن طــر هم وزنــش در پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران مطــر

کالن باشــد. 

عارضه یابی عملکرد کمیسیون ها و ارائه پیشنهادات 

کســب و کار، برنامــه  ــر آن هــا در موضــوع بهبــود فضــای  کمیســیون ها و نقش آفرینــی موثرت ــه منظــور بهبــود و اثربخشــی هرچــه بیشــتر  ب

کمیســیون نقــص  کــه در رونــد فعالیــت هــر  عارضــه یابــی عملکــرد آن هــا بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. در ایــن مســیر، تــالش شــد تــا عواملــی 

یــا ضعــف ایجــاد می کنــد، شناســایی و مرتفــع شــوند و توأمــان از ظرفیــت پیشــنهادات اعضــاء و البتــه شــورای نظــارت راهبــردی 

گرفتــه شــد.  کمیســیون ها، بــرای رفــع ایــن عــوارض و مشــکالت، بهــره 

کشــور و اتــاق ایــران در خصــوص مســائل  گزارشــات دریافتــی از مراجــع رســمی  ارجــاع نامه هــا و 
کمیســیون های مرتبــط و ثبــت و بایگانــی مکاتبــات اقتصــادی )بــا هــدف اطــالع رســانی( بــه 

کمیســیون های تخصصــی اتــاق مشــهد، انتقال دهــی اطالعــات و برقــراری ارتباطــات اســت. مدیریــت  بخشــی از رســالت دبیرخانــه 

ح دیدگاه هــای تخصصــی، از ایــن نقطــه، راهبــری می شــود.  کمیســیون بــرای طــر گزارشــات یــا درخواســت ها از هــر  ارجــاع 

کمیســیونها )ایجــاد فــرم شــماره 1 بــا هــدف  ایجــاد ســاختاری بــه منظــور هدفمنــد نمــودن جلســات 
کمیســیون( گرفتــه توســط هــر  بیــان ضــرورت برگــزاری جلســه و فــرم شــماره 2 بــه منظــور پیگیــری مصوبــات و اقدامــات انجــام 

کاری منظــم پیــدا  کرونــا( ســاز و  کمیســیون ها )بــه ویــژه بــا توجــه بــه تالقــی ایــن دوره بــا شــیوع  بیمــاری  در دوره جــاری، برنامــه برگــزاری 

کنــد.  کــرد تــا حضــور اعضــاء نیــز بــه همیــن روال تســهیل شــده و مشــارکت هــم بهبــود پیــدا 
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هماهنگی در برگزاری جلســات کمیســیون ها، تنظیم صورت جلســات کمیســیون ها و اطالع رسانی 
آن ها  

کمیســیون های تخصصــی اتــاق مشــهد، در چهارچــوب اطالع رســانی و ثبــت  بخــش مهمــی از اقدامــات و پیگیری هــا و ثمررســانی های 

کمیســیون  کــه ماحصــل آن، ارتقــای انگیــزه اعضــای  و مستندســازی جلســات آن و اطالع رســانی شایســته از آن، منعکــس شــد. تالشــی 

بــرای مشــارکت بیشــتر و موثرتــر بــود. 

رســیدگی بــه مشــکالت بنگاه هــای فعــال در بخش هــای آب، انــرژی و همچنیــن جســت وجو و ارائــه راهکارهــای مناســب در جهــت 	 
حــل ایــن مشــکالت 

کسب وکارهای مربوط به آب و انرژی 	  خلق بسترهای جدید در زمینه  

ارائه راهکارها در زمینه بهینه سازی مصرف 	 

بررسی توسعه صادرات آب، انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی در این دو حوزه	 

انــــــرژی
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مسئله یابی و عارضه یابی در حوزه تجارت خارجی ایران و استان خراسان رضوی	 

شناسایی راهکارهای حل مسائل در این حوزه	 

ارائه خدمات مشاوره ای و نیز، ترویج و اطالع رسانی مباحث علمی و عملیاتی در عرصه تجارت خارجی	 

هم افزایی و شبکه سازی بین تجار	 

بررسی چالش ها و مشکالت و موانع در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت	 

ارائه پیشنهادات در جهت روان سازی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی	 

ارائه پیشنهادات در موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل	 

حمل و نقل و ترانزیت

تـــجـــــارت
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تعیین شاخص ها و روش های شناسایی فعاالن حوزه خدمات فنی، مهندسی	 

ارائه برنامه عملیاتی تشکل های موجود در این حوزه	 

بازنگری قوانین و دستورالعمل های حوزه فنی و مهندسی	 

خدمات فنی، مهندسی و عمران

کارشناسی در راستای بهبود حمایت های قانونی و افزایش امنیت سرمایه گذاری در استان	 

ح های استان	  کمک به افزایش سهم ابزارهای غیربانکی در تامین مالی طر

فعالیت در جهت بهبود نحوه معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استان	 

کمک به توسعه زیرساخت های الزم و افزایش جذابیت های استان جهت سرمایه گذاری	 

سرمایه گذاری و بازار پول
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بررسی چالش ها و مشکالت روز صنعت و پیگیری مباحث در حوزه های تخصصی )صنایع مختلف( 	 

گزارشات مرتبط 	  پایش مستمر )فصلی( وضعیت صنعت در حوزه های تخصصی )صنایع مختلف( و تهیه بولتن و 

ایجاد هم افزایی و مشارکت تشکل های تخصصی حوزه صنعت 	 

برگــزاری نشســت های تخصصــی بــا صاحــب نظــران در خصــوص مباحــث روز صنعــت و اقتصــاد بــه منظــور ارتقــای دانــش صنعتگــران و 	 
امــکان برنامه ریــزی بهتــر در حوزه هــای صنعتــی 

صنعت

کشاورزی، آب، دام وطیور، صنایع غذایی و...	  پیگیری مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی و تشکل ها در حوزه های 

گیاهان دارویی و ...(	  ساماندهی و توسعه زنجیره ارزش و بازار محصوالت اصلی اولویت دار استان )زعفران، 

گرفتن از اتاق ایران	  کشاورزی با یاری  کمک به ساماندهی و حمایت از تشکل های بخش 

کشاورزی	  حمایت از استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و فناوری های نوین در بخش 

کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری	  کارشناسی در جهت 

کشاورزی و آب
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کار، مالیات و تأمین اجتماعی	  کارگروه با تخصص های  تشکیل سه 

دعوت از مدیران ذیربط استانی و ملی جهت تبادل نظر و انتقال مشکالت 	 

کمیسیون برای اعضاء اتاق	  برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در موضوعات مرتبط با 

گردشگری به دستگاه های مرتبط	  ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل مرتبط با حوزه 

گردشگران خارجی(	  گردشگری در استان )بازاریابی، جذب و ورود  بررسی وضعیت بازار هدف 

گردشگری	  کشورهای هدف  تدوین برنامه اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و بازاریابی 

گردشگری	  گردشگری با هدف رفع ابهامات و توسعه بازار  گردآوری آیین نامه ها و قوانین حوزه  شناسایی و 

مالیات، کار و تامین اجتماعی

گردشگری
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کمک به افزایش دانش عمومی در این زمینه	  توجه به محیط زیست و حفاظت از آن از طریق 

ترویج فرهنگ صرفه جویی به ویژه در مصرف انرژی	 

کاهش انوع ضایعات در تولید و مصرف 	  تالش برای 

بررسی موضوعات مربوط به خیریه ها و جوامع نیکوکاری	 

بررسی چگونگی تقویت جایگاه پیمانکاری در فعالیت های معدن کاری استان	 

کاری سبز و ایفای مسئولیت های اجتماعی در حوزه معادن	  تمرکز بر الزامات زیست محیطی و معدن 

پایــش و بررســی جایــگاه نهادهــای ملــی پشــتیبان فعالیت هــای معدنــکاری از جملــه صنــدوق حمایــت از معــادن و صنــدوق ضمانــت 	 
ــع  ــکاری و صنای ــاد معدن ــوری در اقتص کش ــای  ــن ظرفیت ه ــری از ای کث ــتفاده حدا ــور اس ــه منظ ــی، ب ــکل های معدن ــز تش ــادرات و نی ص

معدنــی اســتان

مسئولیت های اجتماعی

معدن و صنایع معدنی
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کمیسیون ها طی دوره نهم تعداد جلسات برگزار شده توسط 

نشست مشترک کمیسیون های اتاق مشهد با هیات اقتصادی هرات - 1399

نشست شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی - 1399 
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آمار جلسات کمیسیون ها در دوره نهم

مالیات، کار و تأمین اجتماعی

گذاری و بازار پول سرمایه 

گردشگری

تجارت

انرژی کشاورزی و آب صنعت

معدن و صنایع معدنیمسئولیت اجتماعی

خدمات فنی مهندسی و عمرانحمل و نقل و ترانزیت
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جلسه کمیسیون مسئولیت های اجتماعی با حضور رئیس اتاق های ایران و خراسان رضوی - 1398
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تمرکــــز بر هدایت 
و ارزیــابی بازوان 
مشــــورتی اتـــــاق

کشــاورزی خراســان رضــوی از آغــاز  ــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  ات

جدیــدی  نگــرش  و  رویکــرد  نماینــدگان،  هیــات  نهــم  دوره  فعالیــت 

کمیســیون ها بــه عنــوان بــازوان مشــورتی خــود در احصــاء  نســبت بــه 

گــون اتخــاذ  گونا دغدغه هــا و انتظــارات فعــاالن اقتصــادی حیطه هــای 

تحــت  ســاختاری  شــکل گیری  بــه  تــازه  رویکــرد  ایــن  اســت.  نمــوده 

منجــر  اتــاق«  کمیســیون های  راهبــردی  نظــارت  »شــورای  عنــوان 

کمیســیون ها را در ابتــدای فعالیت شــان  کــه نقشــه راه  شــد. شــورایی 

در ایــن دوره ترســیم نمــوده و در نهایــت بــه ارزیابــی عملکــرد آن هــا 

می پــردازد تــا در غایــت امــر، نتایجــی ارزشــمند از فعالیــت ایــن بــازوان 

ــد. تخصصــی- مشــورتی پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان حاصــل آی

اعضای شورای نظارت راهبردی کمیسیون های 
اتاق مشهد از نقش آفرینی این ساختار می گویند



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  173

تمرکــــز بر هدایت 
و ارزیــابی بازوان 
مشــــورتی اتـــــاق

کــه از ســال ۱398 و هم زمــان  »محمــود امتــی« ریاســت ایــن شــورا را برعهــده دارد و معتقــد اســت 

کنــون، فعالیــت و عملکــرد بــازوان  کمیســیون ها تا بــا آغــاز فعالیــت شــورای نظــارت راهبــردی 

کمیســیون ها افزایش یافتــه  مشــورتی اتــاق، روبــه رشــد بــوده و تعامــل و مشــارکت در بدنــه اغلــب 

کمیســیون ها به صــورت هدفمنــد  اســت. در مجمــوع، همــه ایــن دســتاوردها باعــث شــده تــا 

فعالیــت نماینــد. 

کرد: کمیسیون های اتاق مشهد تشریح  رئیس شورای نظارت راهبردی 

تعریف فرایند و سازوکاری برای فعالیت کمیسیون ها

بــر  عــالوه  اتــاق،  کمیســیون های  راهبــردی  نظــارت  امتــی، در شــورای  گفتــه  بــه 

کمیســیون ها، فراینــد و ســازوکار بــرای فعالیــت آن هــا نیــز  نظــارت بــر عملکــرد 

کمیســیون ها، بازخــورد الزم  کنــار تشــکیل جلســه  تعریــف و بــه مرحلــه اجــرا درآمــد تــا در 

نیــز  از تــالش صورت گرفتــه، حاصــل آیــد. بــر همیــن اســاس، تهیــه و تدویــن برنامه هــای 

گرفــت.  کمیســیون مدنظــر قــرار 

ــادآور شــد: دیگــر مســئله مــورد توجــه ایــن شــورا، ارتبــاط و  ــاق مشــهد ی کمیســیون های ات رئیــس شــورای نظــارت راهبــردی 

گفت وگــو و... بــود تــا دســتاوردهای حاصــل از اقدامــات بــازوان  کمیســیون ها بــا بخش هــای مختلــف اتــاق و شــورای  تعامــل 

مشــورتی اتــاق، بــا پیگیــری در مســیرهای بعــدی بــه نتیجــه الزم برســد. 

کمیســیون ها شــامل برگــزاری جلســات و ســمینارها و  کیــد بــر برنامــه عملیاتــی  گام ســوم در شــورای نظــارت راهبــردی، تأ کــرد:  امتــی خاطرنشــان 

کمیســیون ها را مدنظــر قراردادیــم. بدیــن منظــور، »فــرم  همایش هــا و... بــود. در چهارمیــن قــدم نیــز، نتایــج و دســتاوردهای ناشــی از فعالیــت 

کار تــا زمــان حصــول نتیجــه آن،  ح یــک دســتور  کمیســیون از آغــاز طــر شــماره یــک و دو« در شــورای نظــارت طراحــی شــد و عمــال رونــد فعالیــت 

گردیــد. مشــخص 
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کید بر ساختار گروهی کمیسیون ها تا

تاالر گفتمان، سرمایه ای ماندگار در اتاق مشهد

کمیســیون از رئیــس تــا نایــب رئیــس،  کــرد: ارکان  کمیسیون هاســت، تصریــح  گروهــی  کیــد مــا در ایــن شــورا بــر ســاختار  وی بــا بیــان اینکــه، تأ

ــبب  ــرد س ــن رویک ــردد. ای گ ــری  ــاختار جلوگی ــن س ــودن ای ــور ب ــا از فردمح ــد ت ــده دارن ــی را برعه ــش و وظایف ــک نق ــر ی ــاء، ه ــر اعض ــر و دیگ دبی

ــا عملکــردی ســازنده داشــته باشــیم.  ــا، ب کمیســیون هایی پوی ــا در نهایــت امــر،  می شــود ت

گفتمــان به عنــوان یکــی از ظرفیت هــای مهــم و اثرگــذار در  کمیســیون های اتــاق مشــهد، بــه تشــکیل تــاالر  رئیــس شــورای نظــارت راهبــردی 

گذشــته مصــوب شــد و هــدف آن بــود تــا در بســتری نویــن، زمینــه  کــرد: ایجــاد ایــن تــاالر مجــازی در ســال  کمیســیون ها اشــاره و اظهــار  حــوزه 

کنــد. ایــن ظرفیــت، ســرمایه ای مانــدگار  کمیســیون ها بــا همدیگــر فراهــم شــود و ایــن پیونــد بــه طــور مســتمر تــداوم پیــدا  تعامــل اعضــای 

بــرای پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان اســت و از طریــق آن می تــوان بازخــورد مصوبــات و نتایــج جلســات را بــه صــورت مــدام، رصــد نمــود. 

کمیســیون های اتــاق مشــهد طــی دو ســال اخیــر، بــه  امتــی افــزود: شــورای نظــارت راهبــردی 

کمیســیون ها، نســبت بــه  منظــور شناســایی مشــکالت و موانــع موجــود در مســیر فعالیــت 

برگــزاری جلســاتی بــا هیات رئیســه ایــن ارکان اتــاق، اقــدام نمــوده اســت. 
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کمیســیون های تخصصــی اتــاق مشــهد از حیــث موضــوع پرداخــت  گســتردگی فعالیــت  امتــی بــه 

و متذکــر شــد: 

کمیســیون ها به تناســب حــوزه فعالیــت و مســئولیت  هــر یــک از 

حیطــه  در  مثــال،  به طــور  هســتند؛  روبــه رو  خاصــی  مســائل  بــا  خــود، 

از  ساخت وســاز  موضــوع  عمــران،  و  مهندســی  فنــی،  خدمــات  کمیســیون  فعالیــت 

گونــی در داخــل و  گونا کــه بــا پدیده هــای  اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. حــوزه ای 

کشــور مواجــه می باشــد و الزم اســت بــه آن هــا پرداختــه شــود. مشــکالت موجــود  ج  خــار

در حــوزه نظام مهندســی، تأمیــن اجتماعــی و شــهرداری و... نیــز بــه موضوعــات مرتبــط 

کمیســیون خدمــات فنــی و مهندســی برمی گــردد.  بــا 

ببریــم،  بهــره  آن  از  می توانیــم  کــه  ظرفیت هایــی  از  یکــی  نیــز،  بین المللــی  تجــارت  نــگاه  از 

کمیســیون در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی  موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت همیــن 

کوشــیده تــا مســائل مخــل محیــط کســب و کار فعــاالن ایــن حــوزه  اســت. بــه هــر رو ایــن ســاختار 

کنــد.  ــرده و رفــع آن هــا را از مســیر پیشــنهاد دهی، مطالبــه  ک را نیــز شناســایی 

ــا  ــاق مشــهد، در خصــوص مســائل مرتبــط ب کمیســیون های ات رئیــس شــورای نظــارت راهبــردی 

ــرد:  ک ــراز  ــازار پــول نیــز اب کمیســیون ســرمایه گذاری و ب حیطــه فعالیــت 

بــه  پرداختــن  کمیســیون،  ایــن  فعالیــت  در  نخســت  موضــوع 

جملــه  از  اســت  داخلــی  ســرمایه گذاری های  حفــظ  و  جــذب 

کمیســیون را می تــوان در موضــوع تدویــن  نقش آفرینی هــای ایــن 

مولــد  ســرمایه گذاری  جــذب  بــرای  بســته ای  تهیــه  و  سیاســت 

دانســت.

 در بخــش ســرمایه گذاری خارجــی نیــز، تجــار و فعــاالن اقتصــادی افغانســتانی و برخــی شــهروندان 

ــه ســرمایه گذاری و فعالیــت اقتصــادی در اســتان مــا  ــه متمایــل ب کشــورهای عربــی و آســیای میان

کمیســیون می توانــد در راســتای جــذب ایــن ســرمایه ها بســته ای را تعریــف نمایــد.  هســتند و ایــن 

گــردش واحدهــای تولیــدی و  تالش هــای ایــن ســاختار در موضــوع تامیــن مالــی و ســرمایه در 

بنگاه هــای اقتصــادی اســتان نیــز درخــور تقدیــر اســت. 

 رئیــــس شــورای 
نظارت راهبردی 
کمیسیـــــون های 
اتـــــــــاق مشهـــد 

کرد: اظهار 

ایجـــــــــــاد تـــــاالر 
مـــــجـــــــــــــــــــــازی 
ســــــرمـــــــــــایه ای 
مانــــدگار بــــــرای 
پارلمان بخــــــش 
خصـــــــــوصــــــــی 
استـــــان اســــت 
و از طــریــــــــق آن 
می توان بازخورد 
مصوبات و نتایج 
جلســـــــات را به 
صــــــورت مــــدام، 

رصد نمود 
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176کمیـــسیـــون هـــــا 

کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی  کــه  کــرد  امتــی، از موضــوع منابــع انســانی به عنــوان یکــی از مســائلی یــاد 

کاوی دالیــل و ابعــاد خــروج ســرمایه های  ــا وا ــد ب کمیســیون می توان گفــت: ایــن  ــدان بپــردازد و  ــد ب ــاق بای ات

کشــور، در راســتای جلوگیــری از ایــن امــر، بــه ارائــه راهــکار بپــردازد. انســانی از 

وی ادامــه داد: تــا بــه امــروز موضوعــات متعــددی بــا نــگاه بــه مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــای اقتصــادی در 

کرونــا و یــا حوادثــی همچــون  ح شــده و در بزنگاه هــای خــاص نظیــر اوج شــیوع بیمــاری  کمیســیون مطــر ایــن 

کمــک هــای فعــاالن  گرفتــه تــا  کنــار جامعــه یــاوری خراســان قــرار  کمیســیون در  ســیل و...، ظرفیــت ایــن 

اقتصــادی تجمیــع و ســاماندهی شــده و بــه دســت جامعــه هــدف آن برســد. 

از  یکــی  به عنــوان  »آب«  موضــوع  از  مشــهد  اتــاق  کمیســیون های  راهبــردی  نظــارت  شــورای  رئیــس 

از بحران آب تا چالش تامین منابع انسانی کارآمد، در 
دستور کار کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد 
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کشــاورزی و آب در ایــن حــوزه،  کمیســیون  کشــاورزی نــام بــرد و از تالش هــای  بحران هــای جــدی در حــوزه 

کــه  کمیســیون های اتــاق بــه ایــن مســئله اشــاره نمودیــم  گفــت: در شــورای نظــارت راهبــردی  کــرد و  یــاد 

کاهــش مصــرف در  کمیســیون مذکــور، بــا تهیــه بســته ای پیشــنهادی در خصــوص افزایــش بهــره وری آب و 

کشــت پســته  کشــاورزی، می توانــد در ایــن زمینــه مؤثــر واقــع شــود. امــروز بحــث تقویــت و حمایــت از  بخــش 

کشــاورزی اســتان مــا ُپررنــگ اســت. ایــن محصــوالت بــرای ایــن خطــه دارای مزیــت هســتند و  و زعفــران در 

کمیســیون تــا بــه امــروز پیگیری هــای خوبــی بــرای حمایــت از آن هــا داشــته و می توانــد در آینــده هــم  ایــن 

کنــد.  ایــن موضــوع را دنبــال 

کشــت ارگانیک و همچنین  گیاهان دارویی و  کرد: در موضوع  کید  وی تا

مباحــث مرتبــط بــا رفــع تعهــدات ارزی، پیگیری هــای ارزشــمندی در ایــن 

کمیســیون صورت پذیرفت. 

امتــی بــا بیــان اینکــه بیشــترین تحــرکات مالــی و اقتصــادی در ســال های اخیــر در حــوزه معــدن و از آن 

کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی  ــه رســالت ســنگین  ــوده، ب ــه ایــن بخــش ب ــر صنایــع وابســته ب مهم ت

کــرد: در بحــث جانمایــی صنایــع فــوالدی بــه لحــاظ مســائل آبــی و تهیــه مــواد  در ایــن زمینــه اشــاره و ابــراز 

کمیســیون معــدن اتــاق می توانــد در ایــن مســائل،  اولیــه موردنیــاز آن هــا، معضالتــی وجــود دارد و 

ــد. ــه راهــکار نمای کاوی و ارائ وا

اتــاق  معــدن  کمیســیون  خوشــبختانه  کــرد:  کیــد  تا وی 

در  را  خوبــی  پیگیری هــای  امــروز  بــه  تــا  مشــهد 

شــاخه های تخصصــی ایــن بخــش داشــته و پیگیــر 

اســت.  بــوده  اســتان  کــد  را معــادن  احیــای 
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178کمیـــسیـــون هـــــا 

رسالت کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت در پیگیری 
بحث نوسازی ناوگان

گفــت و اظهــار داشــت:  وی از معضــالت جــدی موجــود در بحــث حمل ونقــل و ترانزیــت ســخن 

کشــور هنــوز نهادینــه نشــده اســت.  نگرش هــا در  متاســفانه اهمیــت »ترانزیــت« بــرای اقتصــاد 

کمیســیون حمل ونقــل و ترانزیــت اتــاق، پرداختــن  ایــن حــوزه اصــالح  نشــده و یکــی از رســالت های 

بــه همیــن موضــوع اســت. در بحــث نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل نیــز، مشــکالت زیــادی وجــود دارد 

کاری خــود قــرار داده اســت.  کمیســیون اتــاق ایــن موضــوع را در اولویــت  و بــه همیــن اســتناد هــم 

کیــد  کمیســیون انــرژی در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد تأ امتــی در خصــوص فعالیت هــای 

کرد: 

پرداخته شــده،  بــدان  کــه  مســائلی  از  یکــی  نیــز  انــرژی  کمیســیون  در 

موضــوع تولیــد بــرق اســت. امــروز دولــت در مقــام مالــک، تولیدکننــده، 

توزیع کننــده و قیمت گــذار در حــوزه ایــن انــرژی نقــش ایفــا می کنــد؛ امــا بازهــم 

کمیســیون انــرژی اتــاق در حــوزه فعالیــت  کشــور هســتیم.  کســری بــرق در  شــاهد 

ــردازد. ــه می پ ــن زمین ــود در ای ــای موج ــی و راهکاره ــکالت برق ــه مش ــود، ب خ

کنــون در حــوزه فعالیــت خــود بــه دغدغه هــا و نگرانی هــا و ابهاماتــی می پردازنــد  کمیســیون های اتــاق هم ا وی بــا بیــان اینکــه 

کمیســیون تجــارت مــا در بحــث بازرگانــی خارجــی و تعامــالت تجــاری بــا  کــرد:  کــه نســبت بــه آینــده وجــود دارد، عنــوان 

ــان در موضوعــات مختلــف از رفــع  کشــورهای همســایه، پیگیری هــای شایســته ای داشــت. توأمــان مشــکالت تجــار و بازرگان

کمیســیون صنعــت، دغدغــه خــود را بــه  ح و مطالبه گــری نمــود.  تعهــدات ارزی تــا مباحــث مرتبــط بــا نــاوگان ریلــی و... را مطــر

کســب و کار و حمایــت از بنگاه هــای  کاوی چالــش هــای بنگاه هــای فعــال در بخــش تولیــد متمرکــز نمــود و بــر بهبــود فضــای  وا

کــرد.  کیــد  کوچــک و متوســط تا

ــل  ــن مخ ــری قوانی ــهد در پیگی ــاق مش ــی ات ــن اجتماع کار و تامی ــات،  ــیون مالی کمیس ــه  ــات پیگیران ــر از اقدام ــا تقدی وی ب
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اتــاق  اجتماعــی  تامیــن  و  مالیــات،کار  کمیســیون  پیگیرانــه  اقدامــات  از  تقدیــر  بــا  وی 

کمیســیون  کــرد: ایــن  مشــهد در پیگیــری قوانیــن مخــل در هــر ســه ایــن حوزه هــا، عنــوان 

ــور،  ــرفصل های مذک ــدام از س ک ــر  ــه در ه ک ــت  ــدی اس ــی توانمن ــای تخصص کمیته ه دارای 

تالش هــای ارزشــمندی را بــه ثمــر رســاندند و حتــی ماحصــل بعضــی از آن هــا، حــل شــدن 

ــود. مشــکل در ســطح ملــی ب

کمیســیون های توانمنــد اتــاق را در بخــش »گردشــگری« دانســت و عنــوان  امتــی یکــی از 

کرد:

پیگیــر  مجدانــه  ایــام  ایــن  در  تخصصــی،  ســاختار  ایــن   

کــه  بــود  گردشــگری  مشــکالت واحدهــای خدماتــی حــوزه 

کرونــا، آســیب های جــدی را متحمــل  بــه ویــژه در ایــام شــیوع 

در  گرفتــه  صــورت  ســرمایه گذاری های  از  حمایــت  شــدند. 

بــرای  قانونــی  موانــع  و  گردشــگری، حــل مشــکالت  بخــش 

موضــوع  بــر  ویــژه  تمرکــز  و  حــوزه  ایــن  در  فعــال  واحدهــای 

گردشــگری ســالمت بــه عنــوان یکــی از شــاخه های ُپربهــره 

کــه در  ایــن بخــش بــرای اســتانمان، از دیگــر مــواردی هســتند 

نمــود.  کمیســیون می تــوان عنــوان  ایــن  اقدامــات  بــاب 

کمیسیـــــون تجارت 
ما در بحث بازرگانی 
خارجی و تعامالت 

کشورهای  تجاری با 
همـــــســـــــــــــــــــایه، 

پیگیــــــــــــری هـــــــــای 
شایسته ای داشت. 
توأمان مشـــــکالت 
تجار و بازرگانان در 

موضــوعات مختلف 
از رفــــــــع تعهـــــــدات 
ارزی تا مـــــباحــــــــث 
مرتبـــــط با ناوگـــــــان 
ح  ریــــلی و... را مطر
و مطالبه گری نمود.
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فعـــالیــــت 
کمیسیون های اتاق 
مشهد، هدفمندتر 

گذشته از 

حسین محمودی خراسانی

کشــاورزی خراســان رضــوی  کمیســیون های اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  »حســین محمــودی خراســانی«، عضــو شــورای نظــارت راهبــردی 

گذشــته  کمیســیون ها در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق اســتان، بهبــود قابل توجهــی یافته اســت و نســبت به  کــه عملکــرد حــوزه  معتقــد اســت 

کامل تــری بــه تشــکیل جلســات و پیگیــری موضوعــات اقــدام نمــوده انــد.  هدفمندتــر و بــا نقشــه راه 

رعایــت  از  متأثــر  ســختگیری های  و  کرونــا  شــیوع  از  ناشــی  شــرایط  وجــود  بــا  کــرد:  کیــد  تا وی 

کمیســیون ها )بــا رعایــت پروتکل هــا( بــه برگــزاری منظــم جلســات و  پروتکل هــای بهداشــتی، اغلــب 

بررســی مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در حوزه هــای مختلــف مبــادرت نمودنــد و از ظرفیــت 

گرفتنــد.  ــداوم ایــن تعامــالت، بهــره  ــرای ت تعامــالت مجــازی ب

کشــوری نیز دعــوت به عمل  کمیســیون ها از مســئوالن اســتانی، نماینــدگان مجلــس و برخــی مدیران  کــرد: در برخــی جلســات  محمــودی اذعــان 

گذاشــته شــود. کار بســت، بــا آنــان در میــان  کــه می تــوان در رفــع مشــکالت بــه  آمــد تــا چالش هــا و دغدغه هــای فعــاالن اقتصــادی و تدابیــری 

کمیســیون های اتــاق مشــهد در ارتقــای عملکــرد ایــن حــوزه، اظهــار داشــت: بــا برنامه ریــزی در شــورای  وی در خصــوص نقــش شــورای راهبــردی 

کنیــم و درنهایــت، بــا بررســی میــزان  کمیســیون های اتــاق، ســعی نمودیــم تــا نقشــه راه موثــری را بــرای هــر یــک از آن هــا تعییــن  راهبــردی نظــارت 

کمیســیون های  دســتیابی بــه اهــداف تعیین شــده، نســبت بــه ارزیابــی عملکــرد ایــن ســاختار، اقــدام نماییم.عضــو شــورای نظــارت راهبــردی 

گذاشــتند، ابــراز داشــت:  کمیســیون ها عملکــرد مطلوب تــر و قابل قبول تــری از خــود به جــای  کیــد بــر اینکــه در ایــن دوره، برخــی  اتــاق مشــهد بــا تا

گرفتــه اســت، شــاهد تــداوم تــالش ایــن ســاختارهای تخصصــی  کــه از ســوی شــورای نظــارت راهبــردی صــورت  کیداتــی  امیــد اســت بــا توجــه بــه تأ

– مشــورتی بــه منظــور پیگیــری مشــکالت فعــاالن هــر حــوزه و ارائــه راهکارهــای تخصصــی در جهــت عبــور از چالش هــای موجــود باشــیم. 

کشاورزی خراسان رضوی کمیسیون های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  عضو شورای نظارت راهبردی 
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نقـــش بازوان 
مشـورتی اتاق در 
بازتاب مطالبات 
بخش خصوصی

کشــاورزی مشــهد نیــز بــا  کمیســیون های اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  »مجیــد محمدنــژاد«، دیگــر عضــو شــورای نظــارت راهبــردی 

کمیســیون ها در انعــکاس اطالعــات ســطح جامعــه بــه فعــاالن اقتصــادی و متقابــاًل، بازتــاب مطالبــات بخــش خصوصــی  اشــاره بــه نقــش 

گفــت: بــا ارتبــاط ســازنده میــان ایــن دو حــوزه، می تــوان تــا حــدی بــه خروجــی مــورد نظــر در جهــت حــل مشــکالت و  بــه مســئوالن دولتــی، 

چالش هــای پیــش روی فعــاالن اقتصــادی دســت یافــت. 

اتــاق  کمیســیون های  راهبــردی  نظــارت  شــورای  برنامه ریــزی  بــا  مطابــق  داشــت:  اظهــار  وی 

مشــهد، مطالبــات ســطح جامعــه و بــه ویــژه فعــاالن اقتصــادی هــر بخــش بایســتی بــه اطــالع 

کــرده، مســائل را  کمیســیون ها رســانده شــود تــا ایــن ســاختارها بتواننــد بــر مطالبــات بیشــتر تمرکــز 

کاوی نماینــد و نتیجــه حاصــل شــده را بــه ســمع و نظر هیــات نمایندگان  کارشناســی وا بــه صــورت 

و نیــز بخــش دولتــی در ســطح اســتانی و ملــی برســانند.

ــه در طــول ایــن  ک ــا نظارت هایــی  ــرد: ایــن شــورا ب ک ــاق خراســان رضــوی خاطرنشــان  کمیســیون های ات عضــو شــورای نظــارت راهبــردی 

کنــد.  گوشــزد و مســیر پیــش رو را تبییــن  ــان  کمیســیون ها را بــه هیــات رئیســه آن ــا خــط  مشــی  کــرده ت چهــار ســال داشــته، تــالش 

کمیســیون ها و رصــد فعالیــت آنــان، بــه احصــاء نقــاط قــوت و ضعــف آن هــا می انجامــد و  کــه نظــارت بــر عملکــرد  محمدنــژاد معتقــد اســت 

در غایــت امــر، بهبــود عملکــرد و حرکــت هماهنگ تــر ایــن بــازوان مشــورتی اتــاق را در پــی دارد. 

مجید محمدنژاد
کشاورزی خراسان رضوی کمیسیون های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  عضو شورای نظارت راهبردی 
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تولیــد  بخــش  گزیــری  نا و  گرمــا  فصــل  در  صنایــع  بــرق  قطــع 
کاهــش فعالیــت خــود، یکــی از مهمتریــن  بــه  تــن دادن  بــرای 
بــوده اســت؛  گذشــته  مشــکالت فعــاالن صنعتــی در دو ســال 
و  داشــته  دنبــال  بــه  را  ُپرشــماری  چالش هــای  کــه  موضوعــی 
اقتصــادی تحمیــل  بنگاه هــای  بــر دوش  را  خســارات ســنگینی 
ــار در دور نهــم  ــرای اولیــن ب ــه ب ک ــرژی  کمیســیون ان ــرده اســت.  ک
کشــاورزی  هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــز خــود را  گرفتــه، طــی ایــن مــدت، تمرک خراســان رضــوی شــکل 
کــه تامین کننــده انــرژی بــه ویــژه  کــرده  بــر آینــده صنایعــی متمرکــز 
در بخــش بــرق هســتند. مدیریــت مصــرف انــرژی، ســرمایه گذاری 
ــای  ــه ارتق ــه ب ــود و توج ــع موج ــت از صنای ــش، حمای ــن بخ در ای
اقداماتــی  از  بخشــی  تنهــا  نویــن  انرژی هــای  بخــش  در  تولیــد 

گرفتــه اســت.  کــه در ایــن بــازه انجــام  بــوده 

کــرده تــا  کمیســیون انــرژی اتــاق مشــهد، ایــن ســاختار تخصصــی- مشــورتی طــی ایــن چهــار ســال تــالش  گفتــه »محســن شــادمان«، رئیــس  بــه 

کاوی مشــکالت ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق، بــه ارائــه راهــکار در جهــت حــل ایــن چالش هــا بپــردازد و از مســیر اتــاق،  بــا وا

گــوش مســئوالن برســاند. مطالبــات فعــاالن اقتصــادی در ایــن حــوزه را بــه 

وی همفکــری بــا بخــش دولتــی در حــوزه انــرژی، پیگیــری خواســته ها و مطالبــات پیمانــکاران صنعــت آب و بــرق، ارائــه مشــاوره بــه هیــات 

کمیسیون انرژی رئیس 
محسن شادمان

کـــــاوی مشکالت  وا
سرمایـــــه گــذاری در 

صنعت برق 

کمیسیون 
ژی نـــــــــــر ا

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
در اولین دوره فعالیتش بر  آینده صنایع این 

بخش تمرکز نمود؛
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کمیســیون انــرژی اتــاق می دانــد و می گویــد:  ح هــای مشــاوره ای در حــوزه انــرژی را اصلی تریــن رســالت های  نماینــدگان اتــاق مشــهد و تهیــه طر

کــه محــور آن هــا، مشــکالت و  در 3 ســال اخیــر جلســات مختلفــی بــه منظــور پیگیــری منظــم مســائل و چالش  هــای حــوزه انــرژی برگــزار شــد 

کــه بــه نوعــی نیــاز آن هــا بــا ایــن بخــش پیونــد خــورده اســت.  مســائل شــاخص فعــاالن بخــش انــرژی و صنایعــی بــود 

ــب وکار در  کس ــای  ــی فض ــت، بررس ــان از دول ــات ایش ــرق و مطالب ــت ب ــکاران صنع ــدگان و پیمان ــکالت تولیدکنن ــری مش ــد: پیگی ــه می کن وی اضاف

کمیســیون پیگیــری شــد. کــه در ایــن  صنعــت بــرق و آب و ارزیابــی مســائل مالیاتــی و بیمــه ای پیمانــکاران صنعــت بــرق، از دیگــر مــواردی اســت 

کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه پیگیــری چندیــن بــاره وضعیــت ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق در جلســات  رئیــس 

کمیســیون های ســرمایه گذاری، صنعــت و انــرژی اتــاق، می گویــد: باتوجــه بــه طوالنــی بــودن دوره بازگشــت ســرمایه در ایــن حــوزه،  مشــترک 

فعالیــت در ایــن عرصــه فاقــد توجیــه اقتصــادی اســت و بــه همیــن دلیــل مــا ســعی نمودیــم تــا ابعــاد ایــن موضــوع و راهکارهــای حــل مشــکل را بــا 

حضــور بخــش خصوصــی و مســئوالن دولتــی پیگیــری نماییــم. 

کمیســیون ها بــه دلیــل فقــدان قــدرت  ــا انتقــاد از بی توجهــی تصمیم گیــران بــه نظــرات بخــش خصوصــی، اظهــار می کنــد: متاســفانه  شــادمان ب

ــه می دهنــد بایســتی چشــم انتظار اقــدام مســئوالن باشــند. از ســویی،  ــه ارائ ک اجرایــی و تصمیم گیــری، در نهایــت امــر، در اجــرای راهکارهایــی 

ــا وجــود هشــدارهای  گرفتــه می شــود و بــه همیــن دلیــل، ب در بســیاری مواقــع، بخــش خصوصــی از ســوی تصمیم گیــران و متولیــان امــر نادیــده 

کــه بخــش خصوصــی در مــورد بســیاری از مشــکالت ارائــه داده، چالش هــا همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت. بســیاری 

ــر  ــی دیگ ــی و همراه ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفت وگ ــورای  ــه ش ــارکت دبیرخان ــا مش ــیون ب کمیس ــددی  ــوارد متع ــد: در م ــح می ده وی توضی
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گــره از مشــکل قطعــی بــرق صنایــع در چهارچــوب ارائــه پیشــنهادات  ــا  کمیســیون های تخصصــی اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی تــالش نمــود ت

گذشــته، امــروز دامنگیــر جامعــه شــده و ســخت ترین تــاوان را  کارشناســی شــده، بگشــاید. ضعــف ســرمایه گذاری در بخــش انــرژی در ســنوات 

گــذاری و توســعه بخــش  کــه بی توجهــی بــه اهمیــت ســرمایه  بخــش صنعــت و اقتصــاد می پردازنــد. بــا وجــود مشــکالت موجــود، همچنــان نگرانیــم 

کنــد.  تولیــد و توزیــع انــرژی، بحران هــای امــروز را در آینــده دو چنــدان 

ــر دانســت و از اهمیــت حمایــت از ســرمایه گذاری های بخــش خصوصــی در ایــن  گزی ــه ســمت توســعه تولیــد انرژی هــای نویــن را نا وی حرکــت ب

کردیــم تــا ایــن مقولــه را هــم مــورد توجــه و بررســی تخصصــی قــرار دهیــم. کمیســیون تــالش  گفــت و توضیــح داد: در ایــن  حــوزه ســخن 

کشــور«، »بررســی ســند توســعه و مانــع زدایــی از صنعــت  »چالــش فعــاالن صنعــت بــرق بــا شــبکه بانکــی 

ــش  ــا در بخ ــازی تعرفه ه ــت واقعی س ــی«، »اهمی ــش خصوص ــی بخ ــرات اصالح ــه نظ ــور و ارائ کش ــرق  ب

انــرژی«، »احصــاء شــاخص هــای معرفــی واحــد نمونــه بهینــه مصــرف انــرژی« و... بخشــی دیگــر از 

کــه همگرایــی  کمیســیون در اولیــن دوره فعالیــت آن اســت. شــادمان بــاور دارد  پیگیری هــای ایــن 

کمیســیون انــرژی اتــاق مشــهد و توجــه نهادهــای تصمیم ســاز  تشــکل های تخصصــی در ایــن حــوزه بــا 

گره هــای زیــادی را در آینــده  کارشناســی بخــش خصوصــی مرتبــط، می توانــد  بــه نظــرات و پیشــنهادات 

در بخــش انــرژی بگشــاید. 
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معــادن و  بازرگانــی، صنایــع،  اتــاق  تجــارت  کمیســیون  رئیــس 

از احصــاء مشــکالت تشــکل ها  کشــاورزی خراســان رضــوی،  

و اتحادیه هــای حــوزه تجــارت اســتان و تــالش به منظــور حــل 

ــه عنــوان مهم تریــن وظیفــه ایــن  ــان، ب ریشــه ای چالش هــای آن

نــام می بــرد. کمیســیون 

کــرده و ســپس، پیشــنهادات همه جانبــه  کمیســیون تجــارت مســائل و مشــکالت حــوزه بازرگانــی را بررســی  »محمدحســین روشــنک« می گویــد: 

کمیتــه پایــش،  کمیتــه پایــش تجــارت اســتان در ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ارجــاع می دهــد. ایــن مســائل پــس از بررســی در  خــود را بــه 

ــا در نهایــت از مســیر ایــن پیگیری هــا و رایزنی هــا شــاهد حل وفصــل مشــکالت بازرگانــان  کارگــروه توســعه صــادرات اســتان ارســال می گــردد ت ــه  ب

باشــیم.

کمیسیون تجارت  رئیس 
محمدحسین روشنک

رایــــــــزنی بــه منـــظور 
فــــصـــــــــــــــل  حــــل و
ریشــه ای مشکالت 
تجـــار و بــازرگانـــــان

کمیسیون 
تجـــــــارت

در کمیسیون تجارت اتاق
خراسـان رضوی پیگیری شد: 
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کشــورهای آســیای میانــه و... از جملــه  برگــزاری نمایشــگاه خارجــی، رایزنــی بــه منظــور اعــزام هیات هــای تجــاری، همراهــی بــا اســتاندار در ســفر بــه 

ــن  ــد: ای ــح می ده ــنک توضی ــد. روش ــاره می کن ــا اش ــه آنه ــارت ب ــیون تج کمیس ــالت های  ــر از رس ــی دیگ ــوان برخ ــه عن ــه وی ب ک ــت  ــی اس موضوعات

کــرده؛ امــا برخــی از مســائل همچنــان الینحــل باقــی مانــده  کنــون ده هــا موضــوع را در طــول دوره نهــم هیــات نماینــدگان پیگیــری  کمیســیون تا

کشــور نســبت بــه افغانســتان و  اســت. بــه طــور مثــال، مشــکالت ترانزیــت جــاده ای همچــون قیمــت سرســام آور نــاوگان حمــل و نقــل تجــاری در 

کســتان و مســئله ایفــای تعهــد ارزی در تجــارت بــا افغانســتان همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت. پا

کاال بــه  ــرای حمــل  گــن تجــاری و ترانزیتــی ب ــرای حــل مشــکل تامیــن وا کمیســیون تجــارت اتــاق مشــهد، از تالش هــای چندیــن ســاله ب رئیــس 

گرچــه پیگیری هایــی در ایــن رابطــه انجــام شــد امــا همچنــان در ایــن بخــش بــا مشــکالت  کیــد می کنــد: ا اســیای میانــه ســخن می گویــد و تا

گریبــان هســتیم. چــاره بســیاری از مشــکالت را در حــذف امضاهــای طالیــی می دانیــم.  ریشــه ای دســت بــه 

کثــری انجــام  ــد تســهیل گری حدا کشــورمان اســت و در ایــن حــوزه بای ــرای  ــازار روســیه فرصــت بزرگــی ب ــه و ب ــر اینکــه آســیای میان کیــد ب ــا تا وی ب

کمــک هیــات نماینــدگان و دبیــر و بــا هدایــت هیــات رئیســه اتــاق مشــهد، تمامــی تــالش خــود  کمیســیون تجــارت بــا  بگیــرد، خاطرنشــان می کنــد: 

کار بســته؛ امــا از جایــگاه و اختیــارات الزم بــرای رفــع مشــکالت و تصمیمــات اشــتباه ســازمان ها در ایــن حــوزه  را بــرای رفــع چالش هــای مزبــور بــه 

ــود؛  ــنیده ش ــی ش ــای متول ــوی نهاده ــورتی از س ــی و مش ــازوی تخصص ــن ب ــی ای کارشناس ــای  ــرات و دیدگاه ه ــر نظ گ ــت. ا ــوده و نیس ــوردار نب برخ

کشــورمان رقــم خواهــد خــورد.  گشــایش هــای جــدی در عرصــه تجــارت خارجــی 

کاهش عوارض ورودی ماشین آالت خط تولید تالش برای 

ح آن بــا انتقــاد تشــکل ها و  کــه از ابتــدای طــر مصوبــه مجلــس در خصــوص عــوارض ورودی ماشــین آالت خــط تولیــد، از جملــه موضوعاتــی بــود 

کمیســیون تجــارت اتــاق مشــهد در خصــوص لغــو ایــن مصوبــه تالش هــای بســیاری صــورت  گفتــه »روشــنک«،  فعــاالن اقتصــادی همــراه شــد. بــه 
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گرفــت، رقــم ۱۰درصــدی عــوارض مذکــور بــه یــک درصــد  کــه از ســوی اتــاق مشــهد و اتــاق ایــران صــورت  داد؛ چنان کــه در نهایــت، بــا پیگیری هایــی 

تقلیــل یافــت.

ــی از  ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج کمیس ــای  ــژه اعض ــه وی ــادی و ب ــاالن اقتص ــار فع ــد: انتظ ــد می کن کی وی تا

کنــد تــا مســیر رشــد  کســب وکار اجتنــاب  کــه از صــدور بخشــنامه های متناقــض و مخــل  دولــت آن اســت 

و تقویــت بخــش خصوصــی هموارتــر شــود. 

ــر  ــه نی ــیای میان ــورهای آس کش ــا  ــراودات ب ــود م ــور بهب ــیون به منظ کمیس ــن  ــالش ای ــر ت ــوی، ب ــان رض ــی خراس ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج کمیس ــس  رئی

کشــور تاجیکســتان  کشــورهای آســیای میانــه بــه ویــژه  گذشــته، تجــار ایرانــی ارتباطــات و مــراوادات خوبــی بــا  کیــد دارد و اظهــار می کنــد: در ســالیان  تا

کمیســیون  کــه در نهایــت بــا پیگیــری دولــت ســیزدهم،  داشــته اند؛ امــا متاســفانه بــا انجــام برخــی اقدامــات در ایــن حــوزه چالش هایــی بــه وجــود آمــد 

کشــور بار دیگر افزایشــی شــده  تجــارت اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی، اتــاق مشــترک ایــران و تاجیکســتان و... از حــدود یکســال پیــش، تجارت بین دو 

کشــورهای دیگــر هــدف صادراتــی بــه ویــژه همســایگان شــرقی، فزونــی یابــد. کشــورمان بــا  اســت. تــالش مــا بــر ایــن اســت میــزان مــراودات 

کمیســیون تجــارت و اتــاق مشــهد صــورت می گرفــت امــا بــه دلیــل برخــی محدودیت هــا  کــه می بایســت در  روشــنک ضمــن ابــراز تاســف از اقداماتــی 

کمیســیون تجــارت و اتــاق بازرگانــی، حــل مشــکالت موجــود در مســیر فعالیــت  بخــش  و چالش هــا انجــام نشــد، خاطــر نشــان می کنــد: تــالش مــا در 

کوششــی بــرای رفــع مســائل و مشــکالت بخــش خصوصــی فروگــذار نکردیــم؛ امــا میــزان موفقیــت مــا در ایــن امــر،  خصوصــی بــوده اســت و از هیــچ 

بــه میــزان اختیــارات و تــوان پارلمــان بخــش خصوصــی در تصمیم ســازی ها و حــل مســائل وابســته بســتگی دارد و فعــاالن اقتصــادی نیــز بــر ایــن 

موضــوع واقــف هســتند.
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موقعیــت ویــژه و اســتراتژیک خراســان رضــوی بــه عنــوان اســتان 

آســیای  بــه  ورود  دروازه  کــه  کشــوری  ترکمنســتان،  بــا  هم مــرز 

بــا  اســتان  ایــن  مــرز مشــترک  نیــز،  و  مــی  رود  بــه شــمار  میانــه 

صادراتــی  مقاصــد  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  افغانســتان، 

و  بین المللــی  نقــل   و  حمــل  صنعــت  اهمیــت  گــواه  ایــران، 

ترانزیــت در خراســان رضــوی اســت. ایــن اســتان رتبــه دوم در 

کشــور  زمینــه تعــداد شــرکت های فعــال حمــل و نقــل بین  المللــی 

را داراســت و بــه اســتناد همیــن امــر، می تــوان بــر نقــش غیرقابــل 

گذاشــت. کتمــان ایــن صنعــت بــر اقتصــاد ایــن خطــه، صحــه 

کمیســیون در ایــن چهــار  کــه ایــن  کیــد می کنــد  کشــاورزی مشــهد تا کمیســیون حمــل و نقــل و ترانزیــت اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  رئیــس 

کــه  ســال ســعی نمــوده تــا از ظرفیــت خــود در جهــت رفــع مشــکالت ُپرشــمار حیطــه ترانزیــت و حمــل و نقــل بین المللــی بهــره بگیــرد؛ مشــکالتی 

کشــور بــروز می کننــد. بعضــًا ناشــی از تحریم هــا و مســائل خارجــی و بخشــی نیــز بــه واســطه تصمیمــات و قوانیــن و بخشــنامه های داخــل 

ــه  ــوده اســت؛ بعضــی از چالش هــا ب ــا چالــش مواجــه ب ــد: صنعــت حمــل و نقــل بین المللــی در ایــران همــواره ب »احمــد زمانیــان یــزدی« می گوی

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
احمد زمانیان یزدی

کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت در 
اتاق خراسان رضوی صورت پذیرفت:

رایـــــــزنی بــــه منظـــور 
همــــوارسازی مسـیر 
فعـــالیــــت صــنــــعت 

ترانـــزیــت

کمیسیون حمل
ونقل و ترانزیت
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ــاق  ــت ات ــل و ترانزی ــل و نق ــیون حم کمیس ــا در  ــود. م ــاد می ش ــی ایج ــازمان های داخل ــط س ــز توس ــی نی ــیر و بعض ــورهای مس کش ــط  ــاره توس یک ب

گــوش مســئوالن ذی ربــط  کوشــش نموده ایــم بــا موشــکافی مســائل و مشــکالت موجــود، علــل بــروز چالش هــا و راهــکار حــل آن هــا را بــه  مشــهد 

برســانیم و از ظرفیــت اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان تشــکل ارشــد بخــش خصوصــی، در عرصــه مطالبه گــری بهــره بگیریــم.

کمیســیون حمــل و نقــل و ترانزیــت اتــاق مشــهد  گمرکــی، جــاده ای، دریایــی، ریلــی و... ذیــل ســاختار  کمیته هــای  وی بــا اشــاره بــه شــکل گیری 

کمیته هــای زیرمجموعــه ارجــاع می دهیــم  کمیســیون، مــا براســاس موضــوع و نــوع مطلــب، آن را بــه  اذعــان می کنــد: پــس از ارجــاع مســائل بــه 

کمیســیون منعکــس می کننــد تــا پیگیــری الزم در جهــت  کارشناســی و دقیــق، نتیجــه موضــوع را بــه  کمیته هــا پــس از انجــام بررســی های  و 

گام هــای بعــدی داشــته باشــیم.  ــری را در  مطالبه گ

 بخشنامه های خلق الساعه، منشأ بخشی از مشکالت حوزه ترانزیت است

صــدور بخشــنامه های خلق الســاعه و در اصطــالح، »یک شــبه« یکــی از مشــکالت فعــاالن حــوزه تجــارت، حمــل و نقــل بین المللــی و بــه ویــژه 

کارشناســان، عجوالنــه و بــدون ارزیابی هــای دقیــق صــادر شــده  کــه بــه عقیــده  عرصــه ترانزیــت در ســال های اخیــر  بــوده اســت. بخشــنامه هایی 

کــرده اســت.  کشــور وارد  و ضربــات ســهمگینی بــر پیکــره صنعــت ترانزیــت 

کــه بــه صــورت ضرب العجلــی  کــه در حــوزه ترانزیــت بــه یک بــاره پدیــدار می شــود، ناشــی از تصمیماتــی اســت  گفتــه زمانیــان، برخــی از مشــکالتی  بــه 

کــه در صــورت نظرخواهــی از بخــش خصوصــی فعــال در ایــن  اتخــاذ می گــردد و حــل آن هــا مــدت زیــادی بــه طــول می انجامــد. ایــن در حالــی اســت 

عرصــه، می تــوان از صــدور چنیــن آیین  نامه هــا و بخشــنامه هایی جلوگیــری نمــود. 

ــی  ــه رایزن کمیســیون در ایــن چهــار ســال، ب ــاق اســتان در خصــوص مهم تریــن پیگیری هــای ایــن  کمیســیون حمــل و نقــل و ترانزیــت ات رئیــس 

بــرای حــل مســائل و مشــکالت ناشــی از تصمیمــات و محدودیت هــای دولــت ترکمنســتان بــرای تــردد نــاوگان حمــل و نقــل بیــن المللــی از مســیر 

کرونــا اشــاره می کنــد.  کشــور، بعــد از شــیوع بیمــاری  ایــن 
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نقــل بین المللــی اســتان و پیگیــری  راننــدگان شــرکت های حمــل و  بــرای  کســتان  پا کشــور  از موضــوع عــدم صــدور روادیــد  وی همچنیــن، 

کمیســیون مربوطــه در ایــن حــوزه ســخن می گویــد و می افزایــد: راننــدگان ایرانــی و بــه ویــژه خراســان رضــوی در یــک ســال اخیــر بــا 

کنســولگری  ــه انحــاء مختلــف از مســیر وزارت خارجــه و  ــد و مــا ایــن مســئله را ب ــادی در ایــن حــوزه مواجــه بودن مشــکالت زی

گردیــد.  پیگیــری نمودیــم تــا در نهایــت مرتفــع 

کــه  کمیســیون را توســعه مســیرهای ترانزیتــی و جایگزیــن می دانــد و خاطــر نشــان می کنــد: محدودیت هایــی  زمانیــان یکــی از دغدغه هــای ایــن 

کشــورهای ترکمنســتان و افغانســتان رقــم خــورد و حتــی جنــگ روســیه و اوکرایــن، موضــوع تعریــف مســیرهای ترانزیتــی و ایجــاد  در تعامــل بــا 

کــرد. در جلســات متعددی این موضوعات از منظر کارشناســی بررســی شــد.  کارآمــد حمــل و نقــل را بــه یــک اولویــت تبدیــل  زیرســاخت هــای 

کرده ایــم در هــر حــوزه، مهم تریــن موضوعــات  کیــد می کنــد: پیگیری هــای مــا در همــه شــاخه های حمــل و نقلــی توســعه یافتــه و تــالش  او تا

ــن  ــل بی ــل و نق ــش حم ــه در بخ ــرای آتی ــه ب ک ــی  ــی ضرورت های ــم. پیش بین کنی ــی  ــات آن بررس ــده و اقتضائ ــه آین ــی ب ــا نگاه ــکالت را ب و مش

کیــد شــده  کمیســیون بــر آن تا کــه از ابتــدای فعالیــت ایــن  المللــی و ترانزیتــی مــورد نیــاز فعــاالن ایــن حــوزه خواهــد بــود، موضوعــی بــوده 

گام بعــد هــم بــر رفــع قوانیــن مخــل، اصــالح نگاه هــای ســختگیرانه و پلیســی بــه حــوزه ترانزیــت، توانمندســازی شــرکت های حمــل  اســت. در 

و نقــل داخلــی، نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل و... را محــور پرداخــت و پیگیــری قــرار دادیــم.

گره گشــایی از  کیــد می کنــد و مطالبه گــری مســتمر را بهتریــن ابــزار بــرای  زمانیــان بــر ضــرورت تــداوم پرداختــن بــه ایــن موضوعــات در آینــده نیــز تا

مشــکالت توصیــف می کنــد. 
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کمیســیون خدمــات فنــی، مهندســی و عمــران  گفتــه رئیــس  بــه 

مقولــه  بــه  ورود  بــا  کمیســیون  ایــن  رضــوی،  خراســان  اتــاق 

تحلیــل، نقــد و بررســی مســائل تخصصــی داخلــی و بین المللــی، 

کســب وکار بــه ویــژه در عرصــه خدمــات  بــه عارضه یابــی محیــط 

فنــی و مهندســی پرداختــه اســت.

کرونــا بــر تمامــی بخش هــای اقتصــادی در ایــن چهــار ســال، می گویــد: خدمــات  »محســن خنــدان دل« بــا اشــاره بــه تاثیرگــذاری پاندمــی ویــروس 

کرونــا  کــه بــه طــور جــدی از ایــن همه گیــری و عواقــب آن بــر بازارهــای خدماتــی و صادراتــی متاثــر شــد.  فنــی و مهندســی یکــی از بخش هایــی اســت 

ــه طــور  ــی از ارائه دهنــدگان خدمــات در حــوزه فنــی، مهندســی و عمــران شــامل زیربخش هــای ابنیــه، راه، ســاخت، تجهیــز و... را ب بخــش بزرگ

کمیســیون را بســیار جدی تــر از پیــش نشــان داد. چشــمگیر بــه خســارت دچــار نمــود و ایــن مســئله رســالت 

کمیسیون خدمات رئیس 
فنی، مهنــــدسی و عمــران

محسن خندان دل

کمیسیون خدمات فنـی، مهندسی وعمران 
اتاق خراســــان رضـوی

رســـــالت خــود را بر عارضــــه یابی مشکالت این 
کرده است حوزه متمرکز 

چـــاره جویی بـــــرای 
کـــــرونا بــــه  پاتـــــــک 
بـــخـــش خـــــدمــات
فـــــنی و مــهنــــدسی

کمیســــیون خــــدمات
 فنی، مهندسی و عمران
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کمیســیون بایســتی در جهــت منافــع فعــاالن ایــن حــوزه و تطبیــق قوانیــن در شــرایط حــاد بــه  وی توضیــح می دهــد: بــه واســطه اینکــه 

کرونــا مدنظــر قــرار دادیــم. کنــد، بحــث تطبیــق و اجــرای شــرایط فــورس مــاژور در قراردادهــا را از زمــان شــیوع  درســتی اقــدام 

ــای  ــی بنگاه ه ــرز تعطیل ــا م ــی ت ــًا حت ــوارض آن بعض ــت و ع ــم نیس ک ــم  ــش ه ــن بخ ــل در ای ــن مخ ــه قوانی ک ــود  ــر می ش ــه متذک ــدان دل در ادام خن

ــوزه  ــن دوره در ح ــهد در ای ــاق مش ــران ات ــی و عم ــی، مهندس ــات فن ــیون خدم کمیس ــد:  ــه می کن ــی رود و اضاف ــش م ــوزه پی ــن ح ــادی در ای اقتص

تطبیــق قوانیــن حقوقــی بــرای اجــرای پروژه هــا و بررســی مســائل مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی فعــاالن عرصــه خدمــات فنــی و مهندســی نیــز ورود 

کــرد و رایزنی هایــی را بــه منظــور حل وفصــل ایــن مشــکالت انجــام داد. مجموعــه ای از قوانیــن مخــل در ایــن بخش هــا بــه انضمــام پیشــنهادات 

گرفــت.   اصالحــی مــا احصــاء شــد و در اختیــار مجــاری مربوطــه قــرار 

ح هــا، لوایــح، دســتورالعمل ها و قوانیــن صــادره توســط مجلــس و روش هــای اجرایــی آن توســط دولــت، در جلســات متعــدد  وی از تحلیــل طر

کمیســیون خدمــات فنــی و مهندســی اتــاق مشــهد می گویــد و اظهــار می کنــد: در جریــان ایــن تحلیل  هــا، تعارضاتــی بیــن قوانیــن جدیــد و قوانیــن 

ابطــال نشــده پیشــین، بــه دســت آمــد و در جلســات مختلفــی بــا مدیــران زیــر بخش هــای دولتــی، مدیــران عالــی شــرکت های خصوصــی و 

کنیــم.  نماینــدگان مجلــس، توانســتیم مــوارد مذکــور را بــه آن هــا ارائــه 

رایزنی برای رفع مشکالت صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی به افغانستان

کشــورهای هــدف صادراتــی، بــر حجــم و رونــد فعالیــت  شــرکت های صادرکننــده  تغییــر شــرایط سیاســی و حکومتــی افغانســتان بــه عنــوان یکــی از 

کمیســیون خدمــات فنــی، مهندســی و عمــران اتــاق مشــهد، در  خدمــات فنــی و مهندســی اســتان تاثیــر چشــمگیری داشــته اســت. رئیــس 

کمیســیون اتــاق  کمیســیون در راســتای رفــع مشــکالت فعــاالن ایــن عرصــه می گویــد: بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت، مــا در  خصــوص اقدامــات ایــن 

از طریــق رایزنی هــای مختلــف، بــه دنبــال اصــالح قوانیــن موجــود بــرای بهره بــرداری از صندوق هــای ضمانــت و صندوق هــای بیمــه ای، اصــالح 

کشــور افغانســتان بوده ایــم.  کار و بازگشــت فعــاالن اقتصــادی بــه  صــدور ویزاهــای 
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کشــور را بــا توجــه بــه بحــران  وی از رایزنــی بــا نهادهــای دولتــی متولــی در ایــن رابطــه خبــر می دهــد و در عیــن حــال شــرایط تــداوم فعالیــت در ایــن 

اقتصــادی و شــرایط امنیتــی آن دشــوار توصیــف می کنــد. 

کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد اشاره و اضافه می کند: کمیته های تخصصی در  »خندان دل« به تشکیل 

کمیتــه دانشــجویی، شــاخص ترین  کمیتــه عمــران و  کمیتــه آمــوزش فنــاوری اطالعــات،  کمیتــه حقوقــی،   

کمیتــه دانشــجویی، شــاید آینــده اتــاق را رقــم بزنــد؛  کمیســیون هســتند. رســالت مــا در  کمیته هــای 

کشــور و  کــه مــا بــه دنبــال برقــراری ارتبــاط بیــن اتــاق و دانشــجویان بــه عنــوان اندیشــمندان آینــده  چرا

اتــاق بازرگانــی هســتیم و امیدواریــم بتوانیــم از مســیر ارتباطــی ســازنده و متقابــل، در انتقــال تجربیــات بــه 

دانشــجویان و اســتفاده از نیــروی جوانــی آنــان بــرای آینــده اتــاق، اثرگــذار باشــیم. 

انتقــال تجــارب فعــاالن اقتصــادی  بــرای  کمیســیون، بازدیدهــا، آموزش هــا و جلســات ویــژه ای  ایــن  بــازه فعالیــت  کــه در  او توضیــح می دهــد 

ح مســائل نســل جــوان ایــن حــوزه؛ برگــزار شــده اســت.  پیشکســوت، آشــنایی بــا ظرفیت هــا و فضــای اقتصــادی اســتان و طــر

کــه در راســتای  کســوت اســتان را یکــی از برنامه هایــی عنــوان می کنــد  خندانــدل پاسداشــت مقــام و خدمــات مهندســان نامــدار و صاحــب 

گرفتــه اســت.  شناســایی و معرفــی ظرفیت هــای فعــاالن ایــن حــوزه انجــام 

کــه در آن نظــرات و  کــه محــور تمایــز آن بــوده، انجــام یــک نظرســنجی از اعضــای آن بــوده  کمیســیون  گفتــه وی، یکــی از اقدامــات مهــم ایــن  ــه  ب

کــه همــه ایــن تالش هــا در آتیــه بــه ثمــرات مثبتــی بــرای فعــاالن ایــن  دیدگاه هــا و ضعف هــا و قوت هــا احصــاء شــده اند. خندانــدل امیــدوار اســت 

حــوزه منجــر شــود. 
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کمیســیون ســرمایه گذاری و بــازار پــول اتــاق بازرگانــی،  رئیــس 

مهم تریــن  رضــوی،  خراســان  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 

کمیســیون را شناســایی و احصــاء موانــع پیــش  رســالت ایــن 

روی ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجــی و ارائــه راهکارهایــی 

در جهــت رفــع ایــن موانــع، بــه دســتگاه های ذی ربــط می دانــد.

گفتــه »محمدعلــی چمنیــان«، بهبــود وضعیــت و شــرایط موجــود بــرای ســرمایه  گذاری، از طریــق شناســایی مشــکالت و چالش هــای پیــش  بــه 

گرفــت. کار قــرار  کمیســیون ســرمایه گذاری و بــازار پــول در دســتور  کــه از ابتــدا در  روی فعــاالن اقتصــادی، موضوعــی اســت 

وی معتقــد اســت رشــد ســرمایه گذاری نیازمنــد توجــه ویــژه بــه موضــوع »امنیــت در ســرمایه گذاری«، »اصــالح مقــررات مربــوط بــه ســرمایه گذاری« 

ــورده  ــت خ ــزرگ شکس ــرمایه گذاری های ب ــی س ــن، عارضه یاب ــت. همچنی ــرمایه گذاری« اس ــا س ــط ب ــوری مرتب کش ــهری و  ــترهای ش ــود بس و »بهب

کمیســیون نیــز بــود. کارگشــا باشــد. ایــن موضــوع مــورد توجــه  می توانــد در ایــن امــر 

کــــمیــــــسیــــــــون رئــــیــــس 
سرمایه گذاری و بازار پول 

محمدعلی چمنیان

کمیسیون سرمایه گذاری و در 
گرفت: بازار پول اتاق استان صورت 

احصــــــاء مــــوانـــــــــع 
ســرمایــــــــه گـــــــذاری 
داخـــــلی و خــارجی 

کمیسـیون سرمایه گذاری
 و بازار پول
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کیــد می کنــد: بررســی بازارهــای ســرمایه گذاری و بازارهــای مالــی همچــون بــورس و راهکارهــای تقویــت ابــزار ســرمایه گذاری، از جملــه  وی تا

کارشناســان ایــن حــوزه، نســبت بــه پیگیــری  کمیســیون ســرمایه گذاری و بــازار پــول اتــاق مشــهد طــی نشســت هایی بــا  کــه  اقداماتــی بــود 

و بررســی آن، اقــدام نمــوده اســت.

کارشناســان ایــن حــوزه در اتــاق و ارتقــای  ــازار پــول از طریــق به کارگیــری  کمیســیون ســرمایه گذاری و ب کــه دغدغه هــای  چمنیــان معتقــد اســت 

کمیســیون ســرمایه گذاری بــه دفتــر ســرمایه گذاری می توانــد نقــش شــایانی در بهبــود عملکــرد در ایــن عرصــه داشــته باشــد.

ح اســت را موضــوع تامیــن مالــی واحدهــای تولیــدی دانســت.  کــه در حــوزه ســرمایه گذاری و بــازار پــول مطــر وی یکــی از موضوعــات مهمــی 

گفتــه چمنیــان وابســتگی جــدی واحدهــای  کمیســیون بــوده اســت. بــه  گفتــه او یکــی از موضوعــات مــورد توجــه در ایــن  کــه بــه  دغدغــه ای 

کشــور تقویــت شــوند،  گــر ابزارهــای دیگــر در ایــن حــوزه در  اقتصــادی بــه تامیــن مالــی از بانک هــا، چالش هــای متعــددی را بــرای آن هــا رقــم زده و ا

کمیســیون مذکــور،  کیــد ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد، در  ایــن مســئله ُپرچالــش بــا راهکارهــای بیشــتری مواجــه می شــود. بنــا بــه تا

ایــن مقولــه هــم یکــی از محورهــای بحــث بــوده اســت. 

کمیســیون می دانــد  کمیســیون ســرمایه گذاری و بــازار پــول اتــاق مشــهد، افزایــش امنیــت ســرمایه گذاری را یکــی از دغدغه هــای جــدی ایــن  رئیــس 

و می گویــد: مهم تریــن دغدغــه بخــش خصوصــی در اقــدام بــه ســرمایه گذاری، مســائلی همچــون امنیــت و امیــدواری نســبت بــه آینــده اســت.

کــه یکــی از بزرگتریــن  ــم؛ موضوعــی  کســب وکار بوده ای کارآفرینــان در حــوزه  ــادی از فــرار ســرمایه ها و خــروج   طــی ســنوات اخیــر، شــاهد حجــم زی

کــه موقعیــت بــرای بازگشــت ســرمایه و  گونــه ای ســاماندهی شــود  کشــور محســوب می شــود. فضــای اقتصــادی بایــد بــه  دغدغه هــای اقتصــادی 

کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی مهیــا شــود. فعالیــت 

کــه دغدغــه بخــش دولتــی بــه ســمت و ســوی توســعه ســرمایه گذاری های پایــدار و راهکارهــای پایــداری ســرمایه گذاری ســوق  او امیــدوار اســت 

کنــد. کــه بخــش خصوصــی هــم نظــرات تخصصــی خــود را در ایــن رابطــه ارائــه  کنــد تــا مجالــی فراهــم شــود  پیــدا 
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کمیســیون صنعــت اتــاق بازرگانــی، صنایــع،  بــه عقیــده رئیــس 

کشــاورزی خراســان رضــوی، عارضه یابــی مهم تریــن  معــادن و 

مشــکالت  حــل  راهکارهــای  یافتــن  و  صنعتگــران  مشــکالت 

کــه  اســت  وظیفــه ای  اصلی تریــن  عرصــه،  ایــن  در  موجــود 

دارد. برعهــده  اتــاق  صنعــت  کمیســیون 

کاالهــا و محصــوالت صنعتــی،  »غالمعلــی رخصــت« می گویــد: متاســفانه بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی و تمرکــز مــردم بــر تامیــن نیازهــای اساســی، 

کاالهــای تولیــدی واحدهــای  ســهم خــود را در ســبد مصرفــی خانــوار از دســت داده انــد؛ لــذا چــاره ای جــز تقویــت صــادرات نیســت تــا بدیــن ترتیــب 

کمیســیون  ج شــوند. بــر همیــن اســاس، یکــی از نشســت های مــا بــه صــورت مشــترک بــا  کشــور خــار گردنــد و از مســیر صــادرات از  صنعتــی عرضــه 

تجــارت بــود تــا در آن موانــع موجــود در ایــن عرصــه را بررســی نماییــم. 

کمیسیون صنعت  رئیس 
غالمعلی رخصت

کمیسیون صنعت اتاق مشهد در 
انجام شد

عارضه یابی از
مهــــــــم تریــــــــن 

چــــــالــــش هـــــــــــای 
صنعتــگران خراسان

کمیسیون 
صنـــــــعت
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کمیســیون مشــکالت بخــش صنعــت را بــا مقامــات قــوه مجریــه، مققنــه و حتــی  کــه در جلســات متعــددی، بــه عنــوان رئیــس ایــن  کیــد دارد  او تا

گذاشــته اســت.  قضائیــه در میــان 

کرونــا در ســال های ۱398 تــا ۱4۰۰ تاثیــر چشــمگیری بــر فعالیــت بنگاه هــای اقتصــادی و بــه تبــع آن، تشــکل های بخــش  وی بــا بیــان اینکــه شــیوع 

ــز و درشــت بســیاری  ــا مشــکالت ری ــا فعــاالن اقتصــادی ب ــر علــت شــد ت ــد ب ــز مزی ــر نی ــد: تحریم هــای ســال های اخی گذاشــت، می افزای خصوصــی 

کننــد.  دســت و پنجــه نــرم 

ــم   ــارت، در دوره نه ــیون تج کمیس ــار  کن ــهد در  ــاق مش ــت ات ــیون صنع کمیس ــا در  ــد: م ــد می کن کی ــهد تا ــاق مش ــت ات ــیون صنع کمیس ــس  رئی

گمــرک، بــرق، ترانزیــت و... بــه بیــان تقاضــای فعــاالن  ســعی نمودیــم بــا موشــکافی مشــکالت صنعتگــران و صادرکننــدگان در حوزه هــای 

کمیســیون صنعــت  کــه  کنیــم. البتــه ایــن را هــم می پذیریــم  ایــن بخــش از مســئوالن بپردازیــم و در حــل مشــکالت موجــود چاره جویــی 

ــد.  ــته باش ــر داش ــش در نظ ــش از پی ــی را بی ــش خصوص ــارات بخ ــد و انتظ ــر باش ــتی فعال ت بایس

کار، حقــوق دولتــی و... از مهم تریــن  گــردش، نیــروی  کیــد می کنــد: دشــواری های موجــود در زمینــه تامیــن مــواد اولیــه، ســرمایه در  رخصــت تا

گذاشــته اند. کــه صنعتگــران اســتان بارهــا در نشســت بــا مســئوالن بــر آن صحــه  مســائلی هســتند 

گــردش نیــز افزایــش یافتــه  خ ارز در ماه هــای اخیــر، ارقــام مــورد نیــاز بــرای تامیــن ســرمایه در  ــا توجــه بــه افزایــش نــر وی خاطــر نشــان می کنــد: ب

ــه ای  گون ــه  ــت ب ــی، وضعی ــد. از طرف ــماری مواجه ان ــکالت پرش ــا مش ــا ب ــردش از بانک ه گ ــرمایه در  ــن س ــه تامی ــادی در زمین ــاالن اقتص ــت؛ فع اس

کــرده و پرداخــت حقــوق بــرای واحدهــای صنعتــی بــا هزینه هــای جــاری واحــد هماهنگــی نــدارد  کار بــه شــدت تنــزل پیــدا  کــه انگیــزه نیــروی  اســت 

کاهــش شــدید بهــره وری در ســطح واحدهــای صنعتــی شــده اســت. و ایــن مســاله، موجــب 

کــه در اختیــار دارد بتوانــد بــه عنــوان یــک نماینــده شایســته بــرای فعــاالن  کــه پارلمــان بخــش خصوصــی بــا ظرفیت هایــی  او امیــدوار اســت 

گــره از مشــکالت بخــش صنعــت و تولیــد، بگشــاید.  کنــد و  اقتصــادی ایفــای نقــش 
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کــه  اتــاق مشــهد می گویــد  کشــاورزی و آب  کمیســیون  رئیــس 

ــرده  ک کمیســیون طــی دوره نهــم هیــات نماینــدگان تــالش  ایــن 

تــا بــا بررســی و شناســایی مهم تریــن چالش هــا و اصلی تریــن 

صادرکننــدگان  ویــژه  بــه  و  کشــاورزی  بخــش  دغدغه هــای 

محصــوالت ایــن بخــش، نســبت بــه راهکاراندیشــی در جهــت 

ایــن  در  الزم  مشــورت های  و  نمایــد  اقــدام  معضــالت  رفــع 

کنــد. ارائــه  گفت وگــو  اتــاق و شــورای  بــه  را  خصــوص 

کمیســیون ها در جهــت  گــون و ســایر  گونا کمیســیون را ارتبــاط تنگاتنــگ بــا بخش هــای  »علــی شــریعتی مقــدم« یکــی از مســائل شــاخص در ایــن 

بهبــود عملکــرد ایــن ســاختار می دانــد. 

کــه حتــی تحــت نظــر اتــاق  کشــاورزی برقــرار شــده، بســیاری از تشــکل هایی  گــون بخــش  گونا کــه بــا تشــکل های  وی معتقــد اســت، پیــرو ارتباطــی 

کشاورزی و آب کمیسیون  رئیس 
علی شریعتی مقدم

کشاورزی و آب اتاق کمیسیون  در 
گرفت: خراسان رضوی صورت 

تــــالش در راستــای 
پیگیری تنگنـــاهای 
موجود در صادرات 
محصوالت کشاورزی

کـــمیســـیــــــــون 
کشاورزی و آب
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کشــاورزی اتــاق خراســان رضــوی را مرجعــی بــرای بیــان مطالبــات خــود در جهــت دســتیابی بــه نیازهــا و خواسته هایشــان  کمیســیون  نیــز نبودنــد، 

ــری  ــری و مطالبه گ ــه پیگی ــادر ب ــو، ق گفت وگ ــورای  ــار ش کن ــاق در  ــای ات ــایر بخش ه ــک س کم ــا  ــز ب ــورتی نی ــی مش ــاختار تخصص ــن س ــد. ای می دانن

کشــاورزی بــوده اســت.  پیرامــون بســیاری از مشــکالت و چالش هــای موجــود در حیطــه  

کــه از ابتــدای ســال 1397 اجــرا شــده، در ایــن ســال ها صادرکننــدگان محصــوالت  وی توضیــح می دهــد: موضــوع ایفــای تعهــدات ارزی 

ــه برعهــده دارد، در  ک ــه رســالتی  ــا ب ــز بن ــاق مشــهد نی کشــاورزی ات کمیســیون  ــا مشــکالت متعــددی مواجــه نمــوده اســت؛  کشــاورزی را ب

گام برداشــته اســت. راســتای تقلیــل مشــکالت ناشــی از ایــن موضــوع 

کشــاورزی اتــاق مشــهد و جمعــی از تشــکل  های تخصصــی در ســطح ملــی صــورت  کمیســیون   کــه بــا  گفتــه شــریعتی مقــدم، طــی پیگیری هایــی  بــه 

پذیرفتــه، بــرای مقطعــی تصمیــم بــر آن شــد تــا در تــاالر دوم ســامانه نیمــا، ارز حاصــل از صــادرات خشــکبار بــرای واردات موبایل)بــا ســقف تعییــن 

شــده( مبادلــه شــود تالش هــا همچنــان بــرای پیگیــری حــل مشــکالت فعــاالن ایــن حــوزه در جریــان اســت. 

 اقداماتی به منظور ساماندهی مسائل زعفران

ــوی،  ــان رض ــتراتژیک خراس ــول اس ــن محص ــران، ای ــدگان زعف ــدگان و صادرکنن ــای تولیدکنن ــکالت و چالش ه ــل مش ــور ح ــه منظ ــی ب تدبیراندیش

کیــد ویــژه ای داشــته اســت. ــر آن تا کشــاورزی اتــاق مشــهد در ایــن چهــار ســال ب کمیســیون  کــه  دیگــر موضــوع مهمــی اســت 

ــکل های  ــران و تش ــی زعف ــورای مل ــا ش ــددی ب ــات متع ــران، جلس ــوزه زعف ــائل ح ــاماندهی مس ــتانی س ــیون، در راس کمیس ــن  ــس ای ــه رئی گفت ــه  ب

ــوع  ــان رضوی موض ــا در خراس ــم ت ــاز داری ــان نی ــال، همچن ــا این ح ــت؛ ب ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــا ب ــی از پیگیری ه ــده و بخش ــزار ش ــر برگ ــط دیگ مرتب

ــم. کنی ــری  ــی را پیگی ــان داروی گیاه ــران و  ــادرات زعف ــدی از ص ــت ج ــردن حمای ک ــد  هدفمن
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شریعتی مقدم تصریح می کند: 

نیــز طــی  گیاهــان دارویــی  و ســایر  میلیــارد دالری در ســال دارد  یــک  زعفــران، ظرفیــت صــادرات 

برنامــه ای 5 ســاله می تواننــد ظرفیــت خــود را بــه 3میلیــارد دالر صــادرات در ســال افزایــش دهنــد؛ مــا 

گذاشــتیم. بــر همیــن اســاس، بــه اختصــاص میــز  کشــاورزی نیــز در میــان  ایــن موضــوع را بــا وزیــر جهــاد 

کیــد داشــتیم و ایــن مهــم محقــق شــد.  ــه خراســان رضــوی تا تخصصــی زعفــران ب

کــه در  کم آبــی و مدیریــت مصــرف آب نیــز از جملــه مســائل مهمــی اســت  کیــد می کنــد: موضــوع  کشــاورزی و آب اتــاق اســتان تا کمیســیون  رئیــس 

کشــاورزی،  ح و پیگیــری شــده اســت. اتــاق مشــهد در موضــوع مدیریــت آب در بخــش  کشــاورزی مطــر کمیســیون  ایــن چهــار ســال بارهــا و بارهــا در 

کــرده اســت.  مطالعاتــی انجــام داده و پیشــنهادات ویــژه ای در ایــن خصــوص ارائــه 

کشــور معرفــی شــده و بــه جــذب ســرمایه در  گلخانــه ای  کــه خراســان رضوی می توانــد بــه عنــوان قطــب تولیــدات  شــریعتی مقــدم معتقــد اســت 

ــان  ــه موقعیــت خراس ــا توجــه ب ــمگیری دارد و ب ــش چش ــاورزی نق کش کاهــش مصــرف آب بخــش  ــه ای، در  گلخان ــدات  ــردازد. تولی ــوزه بپ ایــن ح

گذشــته احســاس می شــود. ــر ایــن حــوزه بیــش از  رضــوی از نظــر آبــی، ضــرورت تمرکــز ب
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گردشــگری و اثرگذاری  ظرفیــت اســتان خراســان رضــوی در حوزه 

کســی پوشــیده  ایــن صنعــت بــر اقتصــاد و اشــتغال اســتان، بــر 

گردشــگری اتــاق بازرگانــی،  کمیســیون  گفتــه رئیــس  نیســت. بــه 

کمیســیون  کشــاورزی خراســان رضــوی، ایــن  صنایــع، معــادن و 

ایــن  در  دارد،  برعهــده  کــه  رســالت هایی  و  اهــداف  براســاس 

کــرده تــا بــه بررســی وضعیــت بــازار هــدف  چهــار ســال تــالش 

آیین نامه هــا  گــردآوری  و  شناســایی  و  اســتان  در  گردشــگری 

و قوانیــن ایــن حــوزه، بــا هــدف رفــع ابهامــات و توســعه بــازار 

بپــردازد.  گردشــگری 

ــش«،  ــوزش و پژوه ــن »آم ــت عناوی ــه تح کمیت ــار  ــهد، چه ــاق مش ــگری ات گردش ــیون  کمیس ــل  ــد: ذی ــح می ده ــاد« توضی ــزاده قن ــر علی کب »علی ا

گردشــگری« و »اقتصــاد ورزش« بــه منظــور بررســی دقیــق و تخصصــی هــر یــک از ایــن حوزه هــا  »گردشــگری ســالمت«، »ســرمایه گذاری و توســعه 

تشــکیل شــده اســت. 

گردشگری کمیسیون  رئیس 
کبر علیزاده قناد علی ا

گردشگری اتاق کمیسیون  به همت 
خراسان رضوی انجام شد

شفــــاف سازی آثـــار
کرونــــــا بــــر  بحــــــران 
گردشگـری خراسان

کمیسیون 
گردشگری
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گردشــگری اتــاق مشــهد در دوره جــاری هیــات نماینــدگان، عنــوان  کمیســیون  وی در خصــوص برخــی از اقدامــات و پیگیری هــای شــاخص 

ــل  ــررات مخ ــن و مق ــاء قوانی ــم؛ از احص کردی ــری  ــتان پیگی ــوی اس گفت وگ ــورای  ــق ش ــی را از طری ــات مهم ــر موضوع ــال های اخی ــی س ــد: ط می کن

گرفتــه تــا پیگیــری موضــوع چالش هــای پیــش روی شــرکت های  کرونــا  گردشــگری و انعــکاس مشــکالت و پیشــنهادها در خصــوص بحــران  حــوزه 

گردشــگری ســالمت، مطالبه گــری پیرامــون مــاده 38 قانــون تأمیــن اجتماعــی، پیگیــری مســاعدت های شــهرداری و شــورای شــهر در حــوزه 

ــا. ــا و اقامتگاه ه ــای هتل ه گازبه ــارف  ــر متع ــه افزایــش غی ــا و اعتــراض ب کرون گردشــگری در بحــران 

برگــزاری دوره آموزشــی مالیاتــی ویــژه دفاتــر خدمــات مســافرتی و هتلــداران بــا همــکاری اداره امــور مالیاتــی، برگــزاری دوره آموزشــی تأمیــن 

ــان  ــا همــکاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی و برپایــی دوره آموزشــی بررســی ســامانه مؤدی ــر خدمــات مســافرتی و هتلــداران ب اجتماعــی ویــژه دفات

کارفرمایــی دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی، جهانگــردی و  و پایانــه فروشــگاهی و اثــرات آن در قانــون جدیــد ارزش افــزوده ویــژه انجمــن صنفــی 

کمیســیون  گفتــه علیــزاده قنــاد در دوره اخیــر از ســوی  کــه بــه  زیارتــی در مرکــز آمــوزش و پژوهــش اتــاق مشــهد نیــز، از دیگــر موضوعاتــی هســتند 

گردشــگری و بــا همــکاری دیگــر بخش هــای اتــاق مشــهد، پیگیــری و مطالبه گــری شــده اند. 

ــترین  ــگری بیش گردش ــش  ــی، بخ ــن اپیدم ــی از ای ــای ناش ــا و محدودیت ه کرون ــاری  ــیوع بیم ــال ش ــش از دو س ــد: در بی ــح می ده وی توضی

کــرد تــا  گردشــگری اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی نیــز از همــان ابتــدای ایــن بحــران، تــالش  کمیســیون  لطمــات و آســیب ها را متحمــل شــد؛ 

گــوش مســئوالن و تصمیم گیــران  گردشــگری را بــه  مشــکالت و چالش هــای ناشــی از تعطیلــی یــا رکــود فعالیــت بنگاه هــای فعــال در بخــش 

کنــد.  کمک هــا و حمایت هــای الزم را مطالبــه  برســاند و 

کرونــا تــالش نمودیــم بــا دعــوت از مســئوالن دســتگاه های اجرایــی همچــون  علیــزاده قنــاد در ایــن خصــوص اذعــان می کنــد: طــی مــدت بحــران 
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ح و رفــع آنهــا   گردشــگری را مطــر کل امــور مالیاتــی، تأمیــن اجتماعــی، شــورای هماهنگــی بانک هــا و...، مســائل و مشــکالت فعــاالن حــوزه  ادارات 

کرونایــی بــا ســود 12  کرونــا مبنــی بــر بازپرداخــت وام هــای  را مطالبــه و درخواســت نماییــم. پیگیــری موضــوع عــدم اجــرای مصوبــه ســتاد ملــی 

گرفــت و در نهایــت موضــوع از  کــه بــا دعــوت از مســئوالن شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان انجــام  درصــد، از جملــه ایــن اقدامــات بــود 

گردیــد تــا طبــق دســتورالعمل مربوطــه عمــل شــود. همچنیــن، در جهــت همــکاری و همراهــی  طریــق ایــن شــورا بــه بانک هــای اســتان ابــالغ 

گردشــگری پیگیری هــای الزم صــورت پذیرفــت و ثمــرات ارزشــمندی رقــم  کســب وکارهای  ســازمان هایی همچــون شــهرداری بــا صاحبــان 

خورد. 

گردشگری در این چهار سال  کمیسیون   سه پیگیری مهم 

کــه منجــر بــه مکاتبــه اســتاندار وقــت بــا وزارتخانه هــای  گردشــگری ســالمت در ســطح ملــی  پیگیــری موضــوع چالش هــای پیــش روی شــرکت های 

میــراث فرهنگــی و بهداشــت و در نهایــت صــدور بخشــنامه ای از ســوی هیــات وزیــران شــد و پیگیــری موضــوع مــاده 38 قانــون تأمیــن اجتماعــی و 

گردید،  کــه در غایــت امــر به ابــالغ بخشــنامه ای در خصــوص قراردادهــای مقاطعه کاری ختــم  کشــور  مکاتبــه رئیــس اتــاق بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

گردشــگری اتــاق مشــهد در دوره نهــم اتــاق مشــهد انجــام شــده اســت. کمیســیون  گفتــه رئیــس  کــه بــه  از دیگــر تالش هایــی هســتند 

ــر ارزش افــزوده واحدهــای اقامتــی 3ســتاره بــه پاییــن و دفاتــر خدمــات مســافرتی را طــی  وی خاطرنشــان می کنــد:  موضــوع معافیــت مالیــات ب

ــت،  ــه در نهای ک ــم  ــالمی پیگیــری نمودی ــورای اس ــادی مجلــس ش ــیون اقتص کمیس ــاق در  گردشــگری ات ــیون  کمیس ــده  ــور نماین ــات و حض مکاتب

منجــر بــه تصویــب جــزء )۱6( بنــد )ب( مــاده )9( الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده در مجلــس شــورای اســالمی شــد. ایــن تصمیــم خدمــات اقامتــی 

ــا  ــتی ی ــع دس ــگری و صنای گردش ــی،  ــراث فرهنگ ــوز از وزارت می ــی دارای مج ــز اقامت ک ــایر مرا ــا و س ــر، مهمانپذیره ــتاره و پائین ت ــه س ــای س هتل ه

ــرد.  ک ــر ارزش افــزوده معــاف  اتحادیه هــای ذی ربــط را از مالیــات ب
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کار و تامین اجتماعــی اتاق بازرگانی،  کمیســیون مالیــات،  رئیــس 

کشــاورزی خراســان رضــوی، رســالت و هــدف  صنایــع، معــادن و 

ــاق  ــدگان ات ــات نماین ــم هی ــیون را در دوره نه کمیس ــن  ــی ای اصل

کــه عمدتــا در میــان  مشــهد تمرکــز بــر ســه مولفــه ای می دانــد 

معتقــد  و  می گیرنــد  قــرار  کســب وکار  فضــای  مخــل  گزینه هــای 

کمیســیون و  ــا همگرایــی اعضــای ایــن  ــازه ب ــه در ایــن ب ک اســت 

البتــه همراهــی دســتگاه  و ســاختارهای متولــی، دســتاوردهای 

مطلوبــی حاصــل آمــده اســت. 

کــه تمامــی  کار و تامیــن اجتماعــی به گونــه ای تعریــف شــده اســت  کمیســیون مالیــات،  »احمــد اثنــی عشــری« می گویــد: اهــداف و محــور عملکــرد 

ــه موضوعــات و مســائل آن به نوعــی مرتبــط می شــوند. تــالش  ــاق در بخش هــای صنعــت، خدمــات فنــی و مهندســی، تجــارت و... ب اعضــای ات

کــه مقــررات، قانــون و بخشــنامه های موثــر بــر فعالیت هــای اقتصــادی ایــن ســه حــوزه را بــا حضــور متخصصــان  مــا نیــز معطــوف بــر آن بــوده اســت 

کنیــم. کــرده و در جهــت رفــع آن، طــی جلســات و رایزنــی بــا مســئوالن دولتــی، تــالش  کاوی  وا

کمیسیون مالیات، رئیس 
کــــــار و تــــــامین اجتماعی 

احمد اثنی عشری

کار و تــــامین اجتماعی  کمیسیون مالیات، 
اتاق خراسان رضوی، بر بعـــــــضی از 

شـــاخص تریــــن چالش های بنگاه های 
کرده است: اقتصادی تمرکز 

تالش برای  گشـودن 
گــــــره  مهـــــــــم ســــه 
در محیط کسب وکار 

کمــــیسیون مالـــیات،
کار و تامین اجتماعی
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کســب وکار، شــاخص ترین عوامــل مخــل بــا بحــث مالیاتــی، تامیــن اجتماعــی و بعضــًا  گزارش هــای پایــش محیــط  کــه در عمــده  او اذعــان می کنــد 

کار پیونــد خورده انــد و ایــن مهــم ضــرورت پرداخــت ایــن بحــث را دو چنــدان می کنــد.  موضوعــات حــوزه 

ــا اشــاره بــه برگــزاری چندیــن نشســت در خصــوص آیین نامــه مشــاغل ســخت و زیــان آور بــه عنــوان یکــی از مشــکالت واحدهــای  اثنــی عشــری ب

کار و رفــاه اجتماعــی و تامیــن اجتماعــی اســتان، پیشــنهادهای  کل  صنعتــی، اظهــار می کنــد: در نشســت های مزبــور بــا حضــور مســئوالن ادارات 

ــا وجــود تصویــب برخــی  ــد و ب گردی ح  ــو مطــر گفت وگ ــه شــورای  ــه شــد. ســپس، ایــن موضــوع در دبیرخان ــور ارائ ــاره آییــن نامــه مذک اصالحــی درب

پیشــنهادات در ایــن زمینــه، مســئله بایــد در ســطح ملــی پیگیــری شــود. 

کل  کار و تامیــن اجتماعــی اتــاق مشــهد، نشســت هایی بــا حضــور مدیــران  کمیســیون مالیــات،  وی اضافــه می کنــد: در ایــن چهــار ســال، 

کــرد و مســائل  کار برگــزار  کار وزارت  کشــوری همچــون معــاون مدیــرکل روابــط  کار و نیــز تامیــن اجتماعــی اســتان و مقامــات  امــور مالیاتــی، 

 متناقــض، در 
ً
و مشــکالت جــاری و روزمــره صنعتگــران از جملــه مشــکالت ناشــی از صــدور بخشــنامه ها و آیین نامه هــای متعــدد و بعضــا

ح شــد.  نشســت های مذکــور مطــر

کمیسیون کمیته های تخصصی ذیل  تشکیل 

گفتــه اثنــی عشــری،  کــه بــه  کار و تامیــن اجتماعــی اتــاق مشــهد، از جملــه اقداماتــی اســت  کمیســیون مالیــات،  کمیتــه تخصصــی ذیــل  ایجــاد ســه 

کار، تامیــن اجتماعــی و مالیــات رقــم خــورده اســت. کارفرمایــان در ســه حــوزه  در راســتای بررســی دقیق تــر مســائل و مشــکالت 

کمیته هــای تخصصــی، از نظــرات افــراد ُخبــره اســتانی بــه منظــور آنالیــز و تحلیــل جــدی قوانیــن و مقــررات اســتفاده  اثنــی عشــری می گویــد: در 

ــرات مثبتــی را نیــز در پــی داشــته اســت. ــه ســازمان ها منتقــل شــده و اث کنــون برخــی از تحلیل هــا ب می شــود. تا
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کمیســیون توضیــح می دهــد: در زمینــه  ــاق اســتان، در تشــریح برخــی پیگیری هــای ایــن  کار و تامیــن اجتماعــی ات کمیســیون مالیــات،  رئیــس 

کردیــم و در غایــت امــر، اصالحــات الزم در ایــن حــوزه انجــام  کار، چنــد بخشــنامه متناقــض را از طریــق دیــوان عدالــت اداری پیگیــری  قانــون 

گالیــه فعــاالن اقتصــادی از چگونگــی برخوردهــای تیــم حسابرســی حیــن بازرســی دفاتــر و نیــز خروجــی حسابرســی ها را از طریــق  گرفــت. همچنیــن، 

کان برخــی از  کمــا گردیــد. هــر چنــد در ایــن حــوزه  ســازمان تامیــن اجتماعــی پیگیــر شــدیم و در نهایــت، مشــکالت ایــن حــوزه نیــز نســبتا مرتفــع 

کم تجربه گــی تیــم حسابرســی می باشــد. بــر همیــن اســاس، یکــی از درخواســت های مــا از ســازمان  کــه ناشــی از  مســائل بــه قــوت خــود باقی ســت 

کــرده و امیدواریــم در آینــده شــاهد  تامیــن اجتماعــی، نظــارت بیشــتر بــر آمــوزش تیم هــای حسابرســی اســت. ســازمان نیــز در ایــن حــوزه همــکاری 

بهبــود ایــن وضعیــت باشــیم.

کشــور  کســب وکار در  اثنــی عشــری، یکــی از مهم تریــن الزامــات تســهیل فعالیــت بخــش خصوصــی را اجــرای قانــون بهبــود مســتمر محیــط 

کــه تمامــی ســازمان ها و دســتگاه ها قبــل از صــدور هرگونــه بخشــنامه و  می دانــد. او می گویــد: در قانــون مذکــور بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده 

دســتورالعملی، می بایســت موضــوع را بــا بخــش خصوصــی در میــان بگذارنــد و در واقــع، تدویــن بخشــنامه ها بایــد بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 

ــی  ــالح و خنث ــتند و اص ــان هس کارآفرین ــادی و  ــاالن اقتص ــع راه فع ــنامه ها مان ــی بخش ــد و برخ ــاق نمی افت ــن اتف ــفانه ای ــا متاس ــرد؛ ام ــورت بگی ص

کــرده و از ابــالغ دســتورالعمل ها و  کــه مــّر قانــون را رعایــت  کــردن آن هــا، نیازمنــد زمــان زیــادی اســت. لــذا تقاضــای مــا از مســئوالن دولتــی آن اســت 

کــه بــدون نظرخواهــی از بخــش خصوصــی صــادر شــده و فعــاالن اقتصــادی را مایــوس می کنــد، جلوگیــری نماینــد. بخشــنامه های چالش آفرینــی 

کمیســیون پیگیــر همیــن موضوعــات بــوده چــه در چهارچــوب تعامــل و برگــزاری نشســت   
ً
کــه در ایــن چهــار ســال مســتمرا کیــد می کنــد  وی تا

کارشناســی وارائــه پیشــنهادات بخــش خصوصــی و حتــی در قالــب تعامــل  بــا مســئوالن دســتگاه هــای متولــی، چــه در قالــب بررســی های 

گفت وگــو. بــا ســاختارهای پیگیرانــه نظیــر شــورای 

ــگاه یــک ســاختار تخصصــی- ــر خــود را در جای ــد همچنــان در آینــده هــم نقــش موث کمیســیون بتوان ــه ایــن  ک  اثنی عشــری امیــدوار اســت 

مشــورتی بــرای پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان، ایفــا نمایــد. 
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بازرگانــی،  اتــاق  اجتماعــی  مســئولیت های  کمیســیون  رئیــس 

کــه اتــاق  کشــاورزی مشــهد، معتقــد اســت  صنایــع، معــادن و 

بــه عنــوان نمــاد بخــش خصوصــی، در شــرایط حاضــر »تقویــت 

فرهنــگ دیگردوســتی« را یکــی از دغدغه هــای خــود می دانــد 

کمیســیون در راســتای اعتــالی  و وظایــف و رســالت های ایــن 

هــدف مذکــور تعریــف شــده اســت. 

کــه دارای  کیــد می کنــد: هریــک از فعــاالن اقتصــادی اســتان و هریــک از مدیــران واحدهــای عضــو اتــاق بازرگانــی و هــر یک نفــر  »محســن شــرکا« تا

گاز و نیروهــای انســانی و امنیــت اجتماعــی و پشــتیبانی قانــون برخــوردار اســت  کــه از منابــع ملــی، اعــم از آب و بــرق و  کســب و کار و شــغلی اســت 

کاری اوســت و  کــه تأمیــن منافــع اجتماعــی نیــز بخشــی از مســئولیت های  کســب درآمــد می کنــد، بایــد بــه ایــن بــاور برســد  کاری خــود  و در حــوزه 

کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی اتــاق مشــهد اســت. ترویــج ایــن موضــوع مهم تریــن دغدغــه 

کمیـــــسیــــــــــــون رئیـــــــــس 
مسئولیت های اجتماعی

محسن شرکا

کمیسیون مسئولیــت های اجتماعی در 
 اتاق خراسان رضوی هدف گذاری شد:

تقویت فرهنگ 
»دیگردوستی«

در پـارلمان بخــــش 
خصــــوصی استـــان

کمــــیســـــــــــــــــیـــــــــــــــــــون 
مسئولیت های اجتماعی
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کســب وکارهای  کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی اتــاق در پــی شناســایی مشــکالت عمومــی، فرهنگــی و اجتماعــی موثــر بــر  گفتــه شــرکا،  بــه 

ــا امیــد  ــا اســتفاده از امکانــات اتــاق و ب کاهــش آن مشــکالت، ب کمــک بــه  ــا پــس از تحلیــل آن و ســپس تنظیــم پیشــنهاد بــرای  گــون اســت ت گونا

کمیتــه تخصصــی، در چهارچــوب آئین نامــه  کمیســیون، در پــی رفــع آن مشــکالت برآیــد. بــر همیــن اســاس، بــا تشــکیل 4  بــه همــکاری اعضــای 

ــاق ارائــه شــده اســت. ــه ات کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی ب ــاق، پیشــنهادات ارزشــمندی از ســوی  کمیســیون های ات تشــکیل و اداره 

کرونا، نقطه درخشان ایفای مسئولیت های اجتماعی اتاق یاری رسانی در دوران شیوع 

کرونــا را شــاید بتــوان نقطــه اوج ایفــای مســئولیت های اجتماعــی اتــاق دانســت. از همــان آغازیــن روزهــای شــیوع ایــن ویــروس، اتــاق  آغــاز پاندمــی 

کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی و بــه مــدد »جامعــه یــاوری خراســان« نســبت بــه اعــالم فراخــوان بــرای جمــع آوری  بازرگانــی مشــهد در قالــب 

کمک هــای فعــاالن اقتصــادی در حــوزه بهداشــت و درمــان، پیشــگام شــد.

کرونــا انجــام شــد، نشــان دهنــده حســن ظــن افــراد بــه اتــاق اســت؛ به طوری کــه بــا اطالع رســانی  شــرکا در ایــن خصــوص می گویــد: آنچــه در زمینــه 

ــاوری  ــا نقــش جامعــه ی ــد و تــالش شــد ت گردی ــز  ــاوری واری ــه حســاب جامعــه ی ــغ قابــل توجهــی توســط خیریــن ب ــاه، مبال کوت ــی  ــازه زمان در یــک ب

کنســرو، ســرم درمانــی،  کاال شــامل قوطــی  گیــرد. طــی همــان مــدت چندیــن محمولــه  کیــد قــرار  خراســان و ارتبــاط مؤثــر آن بــا اتــاق مــورد تأ

کــه بــه مناطــق محــروم  ماســک، شیرخشــک، بطــری الــکل، بطــری آب آشــامیدنی و حبوبــات توســط خیریــن بــه انبــار اتــاق تحویــل داده شــد 

گردیــد. ــد نیــز ارســال  ــرده بودن ک کــه در ایــن امــر مشــارکت  ــرای تک تــک نیکــوکاران  ــزارش ریزفعالیت  هــا ب گ ــد و همــان زمــان  گردی ارســال 

کــه در بزنــگاه بحــران  کمــک هــای بخــش خصوصــی و هدایــت آن بــه حوزه هایــی بــوده  گفتــه وی، ماحصــل پیگیری هــای انجــام شــده تجمیــع  بــه 

کمک هــای اتــاق مشــهد در قالــب محموله هــای  کرونــا، بــا محرومیــت و چالش هــای جدی تــر مواجــه بوده انــد. وی بیــان می کنــد: بخشــی از 

بهداشــتی و تجهیــزات درمانــی) پــس از احصــاء نیــاز مناطــق محــروم اســتان سیســتان و بلوچســتان از منابــع محلــی( تهیــه و روانــه روســتاها و 

شهرســتان های دورافتــاده ایــن خطــه شــد.  
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 تبیین مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای جامعه اقتصادی خراسان

ــت  ــده و در بحــث هــای اجتماعــی و تقوی ــه ایــن موضوعــات نمان ــه امــروز محــدود ب ــا ب کمیســیون ت ــه پیگیری هــای ایــن  ک کیــد می کنــد  شــرکا تا

ــد.  ــت می کن ــه، تقوی ــال جامع ــراد را در قب ــئولیت پذیری اف ــان مس ــاور او بنی ــه ب ــه ب ک ــه  ــورت پذیرفت ــی ص ــم اقدامات ــهروندی ه ــگ ش فرهن

کمیســیون، جلســاتی بــرای فعــاالن اقتصادی بــا محوریت  وی توضیــح می دهــد: در طــول فعالیــت ایــن 

کــه هــدف آن آشناســازی جامعــه اقتصــادی  »تبییــن مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا« برگــزار شــد 

اســتان بــا ایــن مفهــوم مهــم و اهمیــت پایبنــدی بــه آن بــود. 

کــه در حــوزه مســائل فرهنگــی،  کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی، از جلســات مشــترک و هم اندیشــی بــا نهادهایــی ســخن می گویــد  رئیــس 

کیفیــت زندگــی اجتماعــی و در پــی آن  آســیب های اجتماعــی و رفتارهــای شــهروندی نقش آفریــن هســتند و اضافــه می کنــد: همــه ایــن مســائل بــا 

کــه دو مولفــه مهــم در رونــق فعالیــت هــای اقتصــادی هســتند، در پیونــد می باشــد.  ثبــات و امنیــت 

کمیســیون پیگیــری شــده و ســپس در قالــب پیشــنهاداتی بــرای  کــه طــی ایــن چهــار ســال در جلســات ایــن  وی در تشــریح مهم تریــن موضوعاتــی 

گردیــده اســت، بــه پیشــنهاد حمایــت و پشــتیبانی از مشــاغل خــرد خانگــی و روســتایی بــرای ایــن منظــور، پیشــنهاد تولیــد  ارکان اتــاق ارائــه 

ــای  ــارکت ه ــاب مش کت ــد  ــنهاد تولی ــت، پیش ــن صنع ــت از ای ــور حمای ــه منظ ــتباف ب ــرش دس ــرای ف ــال( ب ــی )دیجیت ــنامه الکترونیک شناس

محیــط زیســتی واحدهــای صنعتــی عضــو اتــاق بــا همــکاری ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، پیشــنهاد مطالعــه و بررســی علــل ضعــف فرهنــگ 

ــی از  ــارکت جمع ــا مش ــایی ب کارگش ــدوق  ــاد صن ــنهاد ایج ــوزه، پیش ــن ح ــازی در ای ــرای فرهنگس ــی ب ــای مترق ــه راهکاره ــه و ارائ ــک در جامع ترافی



210کمیـــسیـــون هـــــا 

کمیســیون و دفتــر مســئولیت های اجتماعــی  کنــار  جامعــه یــاوری )نهــاد خیریــه اتــاق خراســان رضــوی( در 
پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان، اقدامــات ذیــل را بــا همــراه مشــارکت های متعــدد خیرانــه دیگــر، بــه 
مرحلــه انجــام رســاندند. در تحقــق ایــن اتفاقــات، واحدهــای مختلــف اتــاق، اثرگــذار و نقش آفریــن بودنــد:

کارآفرینــان بــرای حمایت گــری  	 برگــزاری ســتاد خیریــن توســعه اشــتغال مددجویــان بنیــاد تعــاون زندانیــان خراســان رضــوی و دعــوت از 
در ایــن حــوزه

گلستان علی)ع( کودکان بی سرپرست در مجموعه  	 بازدید رئیس اتاق خراسان رضوی از مرکز نگهداری از 

	 افتتاح دبستان امیر عطااهلل طائفی شاندیز در چهارچوب مشارکت های خیران

کمک رسانی به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان با مشارکت تشکلها و فعاالن اقتصادی  	

شرحی خالصه از آنچه اتاق خراسان رضــوی در دوره نهم در چهارچوب »مسئولیت های اجتماعی« 
به انجام رساند:

پارلمان بخش خصوصی، همراه جامعه در روزهای سخت

گرفتــه،  کــه در دوره نهــم از هیــات نماینــدگان شــکل  کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی  فعــاالن اقتصــادی و... اشــاره و ابــراز امیــدواری می کنــد: 

کســب تجربــه موثرتــر بــه ایفــای نقــش بپــردازد. در ســال های بعــد بتوانــد بــا قــدرت و تــوان بیشــتر و 

گفتــه شــرکا، ایجــاد نمایشــگاه دائمــی تولیــدات و توانمندی هــای اقتصــادی اســتان، ایجــاد مجمــع  بــه 

پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی، انعقــاد تفاهم نامــه بــا دانشــگاه فردوســی مشــهد، 

کاهش آســیب های اجتماعــی خانواده های  کاربــردی، ورود بــه حــوزه  تفاهم نامــه بــا دانشــگاه علمــی و 

کارگــروه اجتماعــی ترافیــک متشــکل از ســازمان های تاثیرگــذار، از اقدامــات شــاخصی  زندانیــان و ایجــاد 

گرفتــه اســت. کار قــرار  کمیســیون در ســال 1401 در دســتور  کــه توســط ایــن  اســت 
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	 افتتاح مرکز اورژانس جاده ای شهر سیدآباد

	 تهیه آیین نامه »انتخاب مفاخر اقتصادی استان خراسان رضوی«

ــا حضــور اســتاندار، معاونیــن اســتاندار و  ــه فتــح المبیــن  ب ــاق در موسســه خیری ــه دعــوت هیــات نماینــدگان ات ــزاری ضیافــت افطــاری ب 	 برگ
ــز ــان ایــن مرک ــه مددجوی کمــک ب ــا هــدف مشــارکت و  ــران دســتگاه هــای اجرایــی وقــت و فعــاالن اقتصــادی ب مدی

	 مشارکت اتاق مشهد در خدمت رسانی به زائران پیاده امام رضا )ع( در ایستگاه صلواتی میقات الرضا )ع(

	 نشســت هــم اندیشــی فعــاالن اقتصــادی و دســتگاه های اجرایــی بــه منظــور مقابلــه و افزایــش تــاب آوری بنگاه هــای اقتصــادی در مبــارزه بــا 
کرونــا ویــروس 

کرونا  کز درمانی و خط مقدم مبارزه با بیماری  کمک فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مرا  	

کرونا کم بضاعت در اوج شیوع  	 تهیه سبد معیشتی برای خانواده های 

کرونا در اتاق مشهد با هدف ترویج گری فرهنگی  	 تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری 

کمک هــای مالــی اتاق هــای خراســان رضــوی و  کمــک 2.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالــی فعــاالن اقتصــادی خراســان رضــوی بــه انضمــام  	 جمــع آوری 
کــه صــرف تأمیــن بخشــی از نیازهــای حــاد در بخــش درمــان و ســالمت اســتان شــد: ــا  کرون ــا  ــرای تامیــن اقــالم بهداشــتی مقابلــه ب ایــران ب

کمک هــای فعــاالن اقتصــادی اســتان و بــا حمایــت اتــاق ایــران. ایــن دســتگاه ها پــس از هماهنگــی   تهیــه تعــداد ۱2 دســتگاه ونتیالتــور از محــل 
گرفــت. بــا اســتانداری خراســان رضــوی در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد و بخــش درمــان اســتان قــرار 

که برخی از این اقالم و تجهیزات عبارت بودند از: کمک رسانی و تأمین لوازم، تجهیزات و ابزارهای بیمارستانی   o

یک دســتگاه اســتریالیزر                    25 دســتگاه پمپ ســرم                     5 دســتگاه پمپ ســرنگ              ۱۰ دســتگاه مرکزی هوشــمند احضار پرســتار                 
کــه جمعــًا بالــغ بــر 4۰  ۱43 دســتگاه پانــل احضــار بــاالی تخــت بیمــار                  3۰۰۰ ســت یکبــار مصــرف ونتیالتــور                و اقــالم متعــدد دیگــر 

کمک هــا در پایــان فصــل جامعــه یــاوری آمــده اســت( کــز درمانــی تقدیــم شــدند. )گزارشــی از مجمــوع ایــن  میلیــارد ریــال تهیــه و بــه مرا

کرونا، خسارت دیده اند که به واسطه شیوع بیماری  	 رصد، احصاء و پیگیری چالش ها و مشکالت بنگاه های اقتصادی استان 

کمک رســانی بــه اقشــار آســیب دیده یــا در معــرض  	 همکاری هــای میان بخشــی و تعامــالت مشــترک بــا تشــکل ها و نهادهــای اســتانی جهــت 
سیب آ

	 برگــزاری »شــب هــرات« بــه همــت مجلــه بخــارا و بــه میزبانــی اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی بــا حضــور چهره هایــی همچــون دکتــر محمــد 
جعفــر یاحقــی، دکتــر محمدحســین پاپلــی یــزدی، علــی دهباشــی، دکتــر عبدالغفــور آرزو و محمــود ســیادت بــه منظــور حمایــت از جامعــه 

ــور. کش ــن  ــی ای ــوالت سیاس ــگاه تح ــتان در بزن ــری افغانس ــی و هن فرهنگ

کمک 5میلیارد ریالی به زلزله زدگان شهرستان خوی  	
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بازرگانــی، صنایــع،  اتــاق  کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی 

کشــاورزی خراســان رضــوی، در دوره جــاری هیــات  معــادن و 

عارضه یابــی  بــر  را  خــود  اهتمــام  بازرگانــی،  اتــاق  نماینــدگان 

کاوی  مهم تریــن معضــالت پیــش روی معــدن کاران اســتان، وا

دالیــل تعطیلــی حــدود 50درصــد از معــادن ایــن خطــه و یافتــن 

عرصــه  ایــن  مشــکالت  حل وفصــل  منظــور  بــه  راهکارهایــی 

متمرکــز نمــوده اســت. 

کشــاورزی خراســان رضــوی، بــا بیــان  کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  »احمدرضــا صفــار طبســی«، رئیــس 

ح و بعضــًا عارضه یابــی و در پــاره ای مــوارد حتــی در چهارچــوب پیگیــری نهادهــای  کمیســیون مطــر کنونــی فعالیــت  اینکــه مســائل زیــادی در دوره 

گفت وگــو و همراهــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت  کمیســیون معــدن بــا همــکاری شــورای  متولــی حل وفصــل نیــز شــده اســت، می گویــد: 

کمیســیون  کنــد؛ هرچنــد تحقــق ایــن امــر بــه مثابــه درمــان مقطعــی ایــن عارضــه اســت و  اســتان توانســت بحــث تخفیــف حقــوق دولتــی را پیگیــری 

کهنــه و ریشــه دار می باشــد.  در حــال برنامه ریــزی و چاره اندیشــی بــه منظــور حــل دائمــی ایــن مســائل و مشــکالت بعضــًا 

کمیسیون معدن رئیس 
و صنـــــایع معـــــــــدنـــــــی

احمدرضا صفار طبسی

کمیسیون معدن و صنایع معدنی  در 
اتاق خـــــــراسان رضـــــوی محقق شد:

بـــــی  ضـــــــه یــــــــا ر عا
یــــــــــــن  خـــــص تر شا
معضالت معدن کاران

کمــــیسیون معدن
و صنــــایع معدنی
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ــا بــا نگاهــی مثبــت بــه آینــده،  کردیــم ت کمیســیون تــالش  کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی اتــاق مشــهد می افزایــد: در هیــات رئیســه  رئیــس 

گام  کنیــم. ایــن برنامــه مشــتمل بــر چنــد بخــش اســت.  ح ریــزی  کارشناســی شــده و مبتنــی بــر مســائل مهــم حاضــر در بخــش معــدن طر برنامــه ای 

کمیســیون معــدن اتــاق در جایــگاه مرجعیــت  بخــش خصوصــی معــدن می باشــد. افزایــش تــوان مطالبه گــری فعــاالن  اول، تــالش بــرای تثبیــت 

کمیــت و تــداوم فعالیــت در نقــش مشــاوره و  بخــش معــدن، حفــظ و تقویــت ارتبــاط ســازنده و بــر مبنــای تعامــل دوجانبــه بــا ارکان مختلــف حا

کمیســیون معــدن اتــاق مشــهد بــوده اســت.  گام هــا و راهبردهــای مــا در  کارشــناس ُخبــره بــرای اتــاق، دیگــر 

ــودن  ــل نب ــرمایه و تکمی ــود س ــی، نب ــین آالت معدن ــودگی ماش ــی، فرس ــع معدن ــرژی صنای ــن ان ــون تامی ــی همچ ــد: مباحث ــح می ده وی توضی

کــرد.  کنونــی حــوزه معــدن اســتان عنــوان  ــرین معضــالت  ــا فــرآوری را می تــوان مهم تـــــ کانه  آرایــی ی ــره ارزش و نیــز، خــالء واحدهــای  زنجیــ

کمیســیون یــا  گرفتــه و در جلســات مختلــف  کمیســیون قــرار  کار  گفتــه صفــار طبســی، تمامــی ایــن موضوعــات از ابتــدای ســال ۱4۰۱ در دســتور  بــه 

گذاشــته شــده اســت.  گفت وگــو بــه بحــث و بررســی  دبیرخانــه شــورای 

ــی اســتان خاطرنشــان می کنــد: برنامه ریــزی و اقــدام، بــدون  ــی و آمــار تولیــدات معدن ــه اهمیــت تهیــه و تکمیــل بانــک اطالعات ــا اشــاره ب وی ب

داشــتن اطالعــات بــه مثابــه حرکــت در فضــای غبارآلــود و بــا چشــمان بســته اســت و قطعــا حرکــت در چنیــن مســیری منجــر بــه شــکوفایی 

کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی اتــاق مشــهد، از تمــام تــوان و ظرفیــت خــود در راســتای تحقــق شــفافیت  نمی شــود. بــر همیــن اســاس، مــا در 

گرفــت تــا فضایــی شــفاف در بــاب مســائل شــاخص و حتــی ظرفیت هــای ایــن حــوزه ایجــاد شــود و  و دسترســی آزاد بــه اطالعــات بهــره خواهیــم 

کنــد. کارآمــد، هدایــت  ســرمایه گذار بــر مبنــای ایــن اطالعــات تصمیم گیــری نمایــد ســرمایه خــود را بــه درســتی و در بخش هــای 

تــا  کــرد  کمــک خواهــد  کشــور،  ایــن بخــش در  آینــده  از  کارشناســی  گام بعــد، تحلیل هــای  کالن و در  کیــد می کنــد: بررســی آمارهــای  وی تا

کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی در بــاب فعال ســازی ظرفیت هــای بالقــوه  ســاختارهای تخصصــی همچــون 

کمیســیون را بــر همیــن مبنــا تعریــف نمایــد.  کارآمــدی انجــام داده و اولویت هــای آینــده ایــن  خــود و وزن دهــی بــه آن هــا، برنامه ریــزی 
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کارگاه/ تعداد 
 دوره آموزشی

تعداد شرکت 
کنندگان

نفـــر -ساعت

مدت دوره 
)ساعت(

۱38۱235942

۱5۱9544۱882545

375633۰2۱946۱۱78

39579۱۱452۰22372۱5794

اینفوگرافیک عملکرد آماری مرکز آموزش اتاق مشهد 

چشــــم انداز  اتــــاق خراسان رضوی
 در حــوزه آمـــــوزش

ــی، صنایــع، معــادن و  ــاق بازرگان ــز آمــوزش و پژوهــش ات ــر مرک مدی

کــه ایــن مرکــز بــر توســعه خدمات  گفــت  کشــاورزی خراســان رضــوی 

خدمــات  توســعه  تــا  اســت  آن  پــی  در  و  کــرده  تمرکــز  آموزشــی 

کییــد بــر نیازهــای فعــاالن اقتصــادی دنبــال  آموزشــی خــود را بــا تا

کنــد.

»پیــام رشــیدی« بــه راه انــدازی اولیــن مرکــز تخصصــی »دیجیتــال 

اتــاق  آمــوزش  مرکــز  در   ۱4۰۰ ســال  مردادمــاه  در  مارکتینــگ« 

در  داد:  توضیــح  وی  کــرد.  اشــاره  رضــوی  خراســان  بازرگانــی 

ــازار،  ایــن مرکــز تخصصــی، مجموعــه ای از خدمــات تحقیقــات ب

برندینــگ و برندســازی، بــا عنــوان »دیجیتــال مارکتینــگ« بــه 

فعــاالن اقتصــادی ارائــه می شــود. مجــوز ایــن مرکــز، از ســازمان 

توافقــات  و  شــده  دریافــت  رضــوی  خراســان  فنی وحرفــه ای 
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پیام رشیدی
کشــاورزی  مدیــر مرکــز آمــوزش و پژوهــش  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

خراســان رضوی 

مــورد نیــاز در جلســه ای بــا معــاون وزیــر و ســازمان فنی وحرفــه ای 

گردیــده اســت و بــه عنــوان اولیــن مرکــز از ایــن نــوع، در  حاصــل 

ایــران افتتــاح شــد. 

  تمرکز بر آموزش های حوزه دیجیتال مارکتینگ

مدیــر مرکــز آمــوزش و پژوهــش اتــاق مشــهد بــا اشــاره بــه تجربــه 

ــرد: نظــر  ک ــاق در مباحــث آموزشــی و تحقیقاتــی عنــوان  دیرینــه ات

بــه توســعه روز افــزون خدمــات در فضــای مجــازی، آموزش هــای 

آموزش هــای  کنــار  در  مارکتینــگ«،  »دیجیتــال  بــا  مرتبــط 

کــه  گرفتــه شــده اســت. افــرادی  همیشــگی مــا در مرکــز در نظــر 

دیده انــد،  آمــوزش  اتــاق  مارکتینــگ  دیجیتــال  دوره هــای  در 

فعالیــت  بــه  مشــغول  مارکتینــگ«  »دیجیتــال  پروژه هــای  در 

ایــن  کــه  می شــود  اعــالم  شــرکت ها  بــه  همچنیــن،  می شــوند. 

کرده انــد و  کســب  افــراد در زمینــه دیجیتــال مارکتینــگ مهــارت 

ــگاه شــغلی در زمینــه دیجیتــال مارکتینــگ،  آمادگــی دریافــت جای

دارنــد.  را  اقتصــادی  بنگاه هــای  عمومــی  روابــط  و  برندســازی 

  نحوه ارائه خدمات در حوزه تحقیقات بازار

مدیــر مرکــز آمــوزش و پژوهــش اتــاق مشــهد در تشــریح جزئیــات 

تصریــح  نیــز  بــازار  تحقیقــات  حــوزه  در  خدمــات  ارائــه  نحــوه  و 

کــه در ایــن چهارچــوب انجــام  کــرد: تحقیقــات و پژوهش هایــی 

کــه نیــاز بنگاه هــای اقتصــادی  می گیــرد، بیشــتر مــواردی هســتند 

گــر بنــگاه  کوچــک تشــخیص داده شــده اند. بــه عنــوان مثــال، ا

کشــوری دیگــر بــه عنــوان  کوچکــی بخواهــد وارد بــازار  اقتصــادی 

هــدف تجــارت خــود شــود، راهنمایــی و مشــاوره الزم را در ایــن 

گــر یــک شــرکت  زمینــه دریافــت می کنــد. بــه طــور مصداقی تــر، ا

ــازار روســیه را داشــته باشــد،  تولیدکننــده زعفــران قصــد ورود بــه ب

می توانــد اطالعــات مــورد نیــاز خــود را در زمینــه ورود بــه بــازار ایــن 

کشــور، مشــخصات محصــوالت مشــابه محصــول او در روســیه، 

صادرکننــدگان اصلــی زعفــران از ایــران بــه روســیه و... را در قالــب 

خدمــات مطالعــه بــازار، دریافــت نمایــد.

کامــاًل جزئــی بــه ایــن  رشــیدی بــا بیــان اینکــه اطالعــات بــه صــورت 

کــرد: البتــه در راســتای  بنــگاه اقتصــادی ارائــه می شــود، عنــوان 

توفیــق بنــگاه اقتصــادی در ایــن عرصــه، مجموعــه مذکــور بایســتی 

نحــوه ورود بــه بــازار جهانــی را بدانــد و برنامــه مشــخصی بــرای 

کشــور مقصــد صادراتــی خــود داشــته باشــد. در ایــن  بازاریابــی در 

راســتا می توانــد از مرکــز آمــوزش اتــاق بازرگانــی مشــهد درخواســت 

کنــد تــا برنامه هــای بازاریابــی و نحــوه ورود بــه بــازار جهانــی را بــرای 

کنــد. ایــن بنــگاه اقتصــادی پیاده ســازی و اجــرا 

صــادرات،  بســته بندی،  برندســازی،  مشــاوره  کــرد:  اضافــه  وی 

خدماتــی  جملــه  از  و...  جهانــی  بازارهــای  اطالعــات  بازاریابــی، 

ــاق خراســان رضــوی، در ایــن زمینــه  ــز آمــوزش ات ــه مرک ک هســتند 

می کنــد. ارائــه 

  همـــکاری با دانشگاه فـــــردوسی در راستــــــای 
MBA برگزاری دوره های

رشــیدی بــا بیــان اینکــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی 

ــاق مشــهد  ــز آمــوزش ات در شــاخه های مختلــف اقتصــادی در مرک
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کــرد: در یــک ســال اخیــر بــه  گذشــته ادامــه دارد، بیــان  هماننــد 

ورود  فــروش  و  تجــارت  بازاریابــی،  حوزه هــای  در  فنــی  مباحــث 

ــی،  ــه آموزش ــال ها برنام ــه س ــتفاده از تجرب ــا اس ــا ب ــم ت کرده ای ــدا  پی

چنــد خدمــت خــاص را بــه بنگاه هــای اقتصــادی ارائــه نماییــم. 

بــا توجــه بــه اینکــه نیازهــای آموزشــی متعــددی در بخــش بــازار 

دارد،  وجــود  مخاطبــان  ســوی  از  نیــز  تقاضــا  و  شــده  مشــاهده 

ــی  ــا همــکاری دانشــگاه فردوس ــای پیشــرفته را ب ــی آموزش ه بعض

نموده ایــم. تعریــف  مشــهد 

 MBA حمل ونقــل بین المللــی و MBA وی ادامــه داد: دو دوره

صــادرات و واردات در همیــن راســتا تعریــف و ســرفصل بندی شــد 

گرفــت. کار قــرار  و در دســتور 

آمــوزش  ایــن دوره هــا،  برگــزاری  از   هــدف 

مــــــــدیران شرکــــــت هــــــای حمـــــل ونقــــــل 

و  تولیــــــــدی  بنـــــــگاه های  و  بیــــــن المللی 

بازرگانــی و افزایــش دانــش و مهارت هــای 

کســب وکار بــرای ایــن افــراد اســت.

وی اظهــار داشــت: در ایــن دوره هــا، افــراد آموزش هــای مختلفــی 

و  گرفتــه  فرا واردات  و  صــادرات  و  خارجــی  تجــارت  زمینــه  در 

و  صــادرات   MBA می کننــد.  دریافــت  دوره  پایــان  گواهینامــه 

بــا  واردات شــامل ۱۰۰ ســاعت آمــوزش تخصصــی در موضوعــات 

کســب وکار  تجــارت خارجــی اســت و 2۰۰ ســاعت مباحــث مدیریــت 

گیــران در صــورت قبولــی در  گرفته ایــم. فرا نیــز بــرای آن در نظــر 

آزمــون ایــن دوره، حائــز شــرایط اخــذ مــدرک MBA از دانشــگاه 

می شــوند.  فردوســی 

کــه  افــرادی  بــرای  دوره  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  رشــیدی 

کاال  شــرکت های مرتبــط بــا بازرگانــی خارجــی و صــادرات و واردات 

کارشــناس  کارشــناس بازرگانــی بین المللــی و یــا  دارنــد یــا در ســمت  

ــیار  ــتند، بس ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــل مش ــت بین المل ــد مدیری ارش

می باشــد. کاربــردی 

    پاسخی به نیازهای موجود در حوزه 
آموزش های مرتبط با بخش حمل ونقل بین المللی 

مدیــر مرکــز آمــوزش اتــاق مشــهد از اهمیــت صنعــت حمل ونقــل و 

ترانزیــت در اقتصــاد خراســان رضــوی ســخن بــه میــان آورد و بیــان 

کشــور دارد. تعامــل  کــرد: ایــن خطــه، ســهم باالیــی در حمل ونقــل 

حمل ونقــل  شــرکت های  بــا  مشــهد  اتــاق  آمــوزش  مرکــز  بیشــتر 

بین المللــی اســتان، در موضــوع مهارت آمــوزی تخصصــی، نقــش 

به ســزایی در توانمند ســازی فعــاالن و مدیــران ایــن حــوزه دارد. 

کــه در ایــن بخــش منابــع مــورد  البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 

نیــاز در جهــت آمــوزش محــدود بــوده و در صورتی کــه بتوانیــم بــا 

بگیریــم؛  ارتبــاط  بخــش  ایــن  در  تجربــه  بــا  مدرســان  و  اســاتید 

توفیقــات بیشــتری حاصــل خواهــد آمــد. 

پتانســیل های  حمل ونقــل  حــوزه  کــرد:  نشــان  خاطــر  رشــیدی 

گســترده اســت.  بســیاری دارد و خدمــات ایــن بخــش نیــز بســیار 

کــه در بخــش حمل ونقــل  اتــاق ایــران و ســازمان ها و تشــکل هایی 

بین المللــی مرجــع بــه شــمار می آینــد، پتانســیل های بســیاری در 

خصــوص آمــوزش دارنــد. بــا همــکاری ایــن مراجــع، می توانیــم در 

گام هــای خوبــی برداریــم.  ایــن بخــش 

ح آمــوزش دوگانــه    جزئیــات نقش آفرینــی در طــر
ــان ــران و آلم ــغلی ای ش

ح آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و  امــا نقــش آفرینــی در اجــرای طــر

کــه از ســوی مرکــز آمــوزش اتــاق  آلمــان نیــز از اتفاقــات مهمــی اســت 

مشــهد رقــم خــورده اســت. 

کــرد: آمــوزش  رشــیدی در تشــریح جزئیــات ایــن موضــوع بیــان 

ــران و  ــی ای ــاق بازرگان ــان ات ــه می ک ــت  ــی اس ــغلی، تفاهم ــه ش دوگان

کشــور منعقــد شــده اســت و بانــی آن نیــز  ســازمان فنی وحرفــه ای 

ح  طــر ایــن  می باشــد.  آلمــان  اقتصــادی  همکاری هــای  وزارت 

اجــرا  نیــز  جهــان  دیگــر  کشــورهای  از  بســیاری  در  بین المللــی، 

شــده و دارای یــک ناظــر و یــک مجــری اســت. هــدف هــم ارتقــای 

کســب و کار  کاربــردی نمــودن مهارت هــا در محیــط  آموزش هــا و 

اســت.  
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عملکرد آماری مرکز  آموزش اتاق خراسان رضوی 

سال ۱398

سال ۱399
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سال ۱4۰۰

9ماهه ۱4۰۱

کشف راز جعبه سیاه ذهن مشتریان( آبان 1401   سمینار آموزش تحقیقات بازاریابی )راهکار 
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بــا بیــان اینکــه در فــاز اول ایــن  رشــیدی 

آلمــان  مهــارت  و  آمــوزش  بنیــاد  ح،  طــر

همــکار پــروژه بــود، اظهــار داشــت: تجربــه 

بخــش  در  آلمــان  امــروز  آنچــه  از  خوبــی 

می دهــد،  انجــام  خــود  آمــوزی  مهــارت 

ح  بــرای اســتان مــا حاصــل آمــد. ایــن طــر

همکاری هــای  وزارت  نظــر  زیــر  کان  کمــا

اقتصــادی آلمــان و نظــارت شــرکت ِســکو 

)Secco(  آلمــان در حــال پیگیــری و انجــام 

اســت. 

نمــوده  مســتقر  ایــران  در  دفتــری  شــرکت  ایــن  داد:  ادامــه  وی 

ارزیابــی  و  نظــارت  را  آن  فعالیــت  ادامــه  و  پــروژه  ایــن  اجــرای  و 

ح، بیشــتر بــر جنبه هــای ترویجــی  می کنــد. در فــاز اول ایــن طــر

اتــاق  شــد.  تمرکــز   مهارتــی  آموزشــی-  سیســتم  ایــن  معرفــی  و 

ــی  ــور، متول ــه مذک ــی و ســازمان فنی وحرفــه ای نیــز در مرحل بازرگان

کار بودنــد و در اجــرای فــاز دوم، آموزش هــای اولیــه در رســته های 

بــرق، الکترونیــک و مکانیــک ارائــه شــده و برنامه ریــزی الزم انجــام 

ح مذکــور، بــاز هــم اتــاق بازرگانــی  گرفتــه اســت. در مرحلــه دوم طــر

کل آمــوزش فنی وحرفــه ای اســتان اســت و مجدانــه  کنــار اداره  در 

بنگاه هــای  بــرای  مثبتــی  اثــرات  بــه  ح  طــر ایــن  تــا  می کوشــد 

اقتصــادی مــا منجــر شــود.

ــروه وجــود  کــدام از ایــن رســته ها، ســه زیرگ وی ادامــه داد: در هــر 

کــه شــامل شــش رشــته می شــود و دوره هــای جدیــد مرکــز  دارد 

ــز در حــال تدویــن هســتند. ــاق مشــهد نی آمــوزش ات

ســرفصل های  و  مبانــی  راســتا،  همیــن  در  رشــیدی،  گفتــه  بــه 

کارآمــوز بــرای حضــور در ایــن دوره هــا  آموزشــی آمــاده شــده و  6۰۰ 

تقاضــا ارائــه نمودنــد. ۱3 شــرکت و تشــکل نیــز بــرای آمــوزش اعــالم 

کرده انــد. آمادگــی 
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  نیازســنجی از شــرکت های عالقمنــد بــه جــذب 
کارآمــوز

مدیــر مرکــز آمــوزش و پژوهــش اتــاق مشــهد در بخــش پایانــی ایــن 

کــرد: بــه دنبــال نیازســنجی از شــرکت های  گفت وگــو خاطرنشــان 

کارآمــوز هســتیم تــا قســمتی از آموزش هــای  عالقه منــد بــه جــذب 

ح دوگانــه شــغلی بــرای ایــن شــرکت ها تعریــف و  مربــوط بــه طــر

تامیــن شــود.

کــرد: امــروز تنهــا 3۰ درصــد آمــوزش مــورد نیــاز  رشــیدی اضافــه 

کــز و مــدارس فنی وحرفــه ای ارائــه می شــود و  کار در مرا نیــروی 

ــرد.  ــام می گی کار انج ــن  ــرکت ها و در حی ــر آن در ش ــد دیگ 7۰ درص

کنــد، بازدهــی  کارآمــدی آموزش هــا در بخــش دوم ارتقــا پیــدا  گــر  ا

کار نیــز ارتقــا می یابــد. ایــن مهــم تنهــا در قالــب  عملیاتــی نیــروی 

کیفیــت بخشــی آموزشــی ممکــن خواهــد بــود. 

ح، آلمانی هــا از  وی بــا بیــان اینکــه از ســال ســوم آمــوزش در طــر

ج و آموزش هــای الزم از ســوی ایــران ارائــه خواهــد  ایــن پــروژه خــار

گفــت:  شــد، 

افزایــش  ســبب  شــغلی  دوگانــه  آمــوزش 

کار  محیــط  در  مهارت آمــوزی  و  ظرفیــت 

. د می شــو

کمتر  کارآمــوز را  ح نیازهــای بخــش خصوصــی برای جــذب   ایــن طــر

کارآمــوز مــورد نیــاز  می کنــد. بــا برگــزاری ایــن دوره هــا در شــرکت ها، 

کارآمــوزی بــا آن هــا منعقــد می گــردد.  واحدهــا جــذب و قــرارداد 
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ایجــــــاد اولین مرکـــز 
آمـــــــوزش تخصصـی 
دیجـیتال مارکتینگ

در مشــهــد

گام مهم مرکز آموزش و  روایتی از 
پژوهش اتاق خراسان رضوی در 
پاسخ به نیازهای نوین آموزشی:

کــه خدمــات  کرونــا نشــان داد شــرکت هایی  شــیوع بیمــاری 

خــود را بــر بســتر فضــای مجــازی یــا در چهارچــوب ظرفیت های 

کرده انــد، موفــــــق تر عمــل می کننــــــد. در  موبــــــایلی تعـــــــریف 

واقــع، تمرکــز و رویکردهــای پیش نگرانــه برخــی شــرکت ها بــر 

ــر  ــه تنهــا آســیبی ب ــا ن حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ باعــث شــد ت

ــه رشــد  ــا وارد نشــود؛ بلکــه حتــی ب کرون ــان در دوره  فعالیــت آن

کاری خــود دســت یابنــد. ایــن تجربــه، نیــاز  و توســعه در حــوزه 

بــه آموزش هــای نویــن بــا تمرکــز بــر آمــوزش حــوزه دیجیتــال 

ــود.  ــت نم ــته تقوی گذش ــش از  ــگ را بی مارکتین

عرصــه  در  تحــوالت  البتــه  و  اقتضائــات  همیــن  بــه  نگاهــی 

ایجــاد  بهانــه  کــه  بــود  اقتصــادی  فعالیت هــای  و  بازاریابــی 

در  مارکتینــگ«  دیجیتــال  تخصصــی  آمــوزش  مرکــز  »اولیــن 

مــرداد ۱4۰۰ در مرکــز آمــوزش و پژوهــش اتــاق بازرگانــی، صنایع، 

آموزش هــای  کــه  مرکــزی  کشــاورزی مشــهد شــد.  و  معــادن 

تخصصــی ایــن حــوزه را منطبــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا 

بنگاه هــای  توانمندســازی  نیــز  هدفــش  و  می کنــد  ارائــه 

اســت.  ایــن حــوزه  اســتان در  اقتصــادی 

گفتــه متولیــان ایــن مرکــز، ظرفیــت مذکــور بــا مجــوز و در  بنــا بــه 

چهارچــوب همــکاری مشــترک بــا ســازمان فنــی و حرفــه ای وارد 

کــه از خدمــات آموزشــی آن  فــاز بهره بــرداری شــد و بــه متقاضیانــی 

گواهینامه هــای بین المللــی اعطــا می شــود. بهــره بگیرنــد، 

همیــن  در  مشــهد  اتــاق  آمــوزش  مرکــز  مدیــر  رشــیدی،  پیــام 

کــرد: ایــن مرکــز بــه دنبــال آن اســت تــا بــا ارائــه  خصــوص عنــوان 

گواهــی و مــدارک بین المللــی در حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ، در 

آینــده نــه چنــدان دور عالوه بــر اینکــه نیازهــای داخلــی را پاســخ 

بــه  خدمــات  ایــن  آموزش هــا،  توســعه  بــا  نهایــت  در  می گویــد؛ 

شــود. صــادر  نیــز  خارجــی  اقتصــادی  بنگاه هــای  و  شــرکت ها 

کرد:  کید  وی تا

تخصصــی  آمــوزش  مرکــز  ایجــاد  از  هــدف 

مهــارت   ارتقــای  مارکتینــگ،  دیجیتــال 

نیــروی  و  اقتصــادی  فعــاالن  بهــره وری  و 

اســت؛  اقتصــادی  بنگاه هــای  در  شــاغل 

زیــرا امــروز تســلط بر مهارت هــای دیجیتال 

مارکتینــگ و بهره گیــری از  ظرفیــت فضــای 

محصــول  توســعه  بــه  می توانــد  مجــازی 

بنگاه هــای  خدمــات  کیفیــت  ارتقــای  و 

شــود. منجــر  اقتصــادی 

درمانی برای جبران نقایص در سیستم آموزشی

محمــود ســیادت، نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی 

کــرد: توســعه آموزش هــای مهارتــی  نیــز در همیــن خصــوص عنــوان 

بــرای بخــش خصوصــی، بنگاه هــای اقتصــادی و تولیــدی، یکــی از 
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گــر بــه درســتی پیمــوده شــود، قطعــا  کــه ا مســیرهای مهمــی اســت 

کســب و کار منجــر  کمبودهــا و نقایــص موجــود در فضــای  بــه اصــالح 

کیفیــت در بخــش تولیــد و  خواهــد شــد و ماحصــل آن ارتقــای 

خدمــات اســت. لــذا ضــرورت دارد تــا در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری 

گذشــته در سیســتم  کــه از  صــورت پذیــرد و اشــکاالت و خطاهایــی 

گــردد. آموزشــی مــا وجــود داشــته، اصــالح 

گامی از ســوی اتاق مشــهد  وی ایجــاد مرکــز دیجیتــال مارکتینگ را 

کــرد: مهارت آمــوزی  کمــک بــه ایــن مهــم دانســت و عنــوان  بــرای 

یــا دولــت  نمی توانــد صرفــا ماموریــت ســازمان فنــی و حرفــه ای 

تعریــف شــود؛ بلکــه بخــش خصوصــی، تشــکل های توانمنــد ایــن 

کننــد.  حــوزه و بنگاه هــای اقتصــادی نیــز بایــد بــه ایــن بحــث ورود 

کشــورمان  کــرد: مســیر اشــتباهی در سیســتم آموزشــی  وی اذعــان 

کــه صرفــًا مفاهیــم تئوریــک را بــه جوانــان ارائــه می کنــد  طــی شــد 

کار رهــا می نمایــد. بــا  و آن هــا را منهــای مهــارت عملــی، در بــازار 

ــر از  ــور، متاث کش ــروز  ــکاری ام ــران بی ــی از بح ــه بخش ــه اینک ــه ب توج

کار اســت؛ نمی تــوان بــر ایــن موضــوع  ضعــف مهــارت در نیــروی 

ــا از آن غفلــت ورزیــد. چشــم پوشــید ی

ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد، موثرتریــن اقــدام مرکــز 

آمــوزش و پژوهــش اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی را حرکــت در 

اتــاق  آمــوزش  مرکــز  کــرد:  کیــد  تا و  دانســت  مســیرهایی  چنیــن 

بایــد از همــکاری و همراهــی تشــکل های تخصصــی در ایــن حــوزه 

اســتفاده نمایــد تــا بــه نتایــج مطلوبــی در ایــن بخــش دســت پیــدا 

کنیــم.

لــزوم احصــاء نیــاز صنایــع اســتان در حــوزه نیازهــای 
آموزشــی

حســین محمــودی خراســانی، نایــب رئیــس اتــاق خراســان رضــوی 

کــرد: الزم اســت مکاتباتــی بــا صنایــع صــورت بگیــرد تــا  نیــز عنــوان 
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نیازهــای حــوزه تولیــد در بخــش آموزش هــای مهارتــی بــه ویــژه در 

بخــش دیجیتــال مارکتینــگ و توســعه زیرســاخت های عرضــه در 

کــه اتــاق  بســتر مجــازی، احصــاء شــود و پــاره ای از آموزش هایــی 

بازرگانــی و ســازمان فنــی و حرفــه ای ارائــه می کننــد، در راســتای 

گــردد. تامیــن ایــن مــوارد تعریــف 

توســعه  بــرای  بی نظیــر  فرصــت  یــک  را  شــده  ایجــاد  مرکــز  وی 

کرد  زیرســاخت های آموزشــی در اســتان خراســان رضــوی توصیــف 

کشــور بــا نگاهــی بــه ضرورت ها،  گــر سیســتم آموزشــی  و ادامــه داد: ا

ظرفیت هــا و نیازهــای بخش هــای تولیــدی و اقتصــادی فعالیــت 

ج عالــی دانشــگاهی، بــه واســطه  کنــد، قطعــا دیگــر فــردی بــا مــدار

دیگــر،  ســمت  در  نمی مانــد.  بیــکار  مهارت هایــش،  در  ضعــف 

کار متخصــص  بنگاه هــای تولیــدی و اقتصــادی نیــز بــا خــأ نیــروی 

کــه ضــرورت بازنگــری در بخــش  مواجــه نمی شــوند. اینجاســت 

آمــوزش، بیــش از پیــش احســاس می شــود.

ورود جــدی اتــاق بازرگانــی بــه مبحــث آموزش هــای 
دیجیتــال و الکترونیــک

کشــاورزی  و  بازرگانــی، صنایــع، معــادن  اتــاق  کبیــر، دبیــر  علــی 

دیجیتــال  توســعه  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  نیــز  رضــوی  خراســان 

کــه بحــث توســعه  مارکتینــگ، متذکــر شــد: امــروز همــه واقفیــم 

آن  زیرســاخت های  ویــژه  بــه  و  کارهــا  و  کســب  الکترونیکــی 

اصــل  یــک  بلکــه  نیســت؛  انتخــاب  یــک  مجــازی،  فضــای  در 

کنــد و بســیاری  کــه می توانــد مزیــت خلــق  غیرقابــل انــکار اســت 

از محدودیت هــا را از پیــش روی فعــاالن اقتصــادی در بازارهــای 

بــردارد. اقتصــادی  هــدف 

فعالیت هــای  و  مجــازی  فضــای  بســتر  در  اینکــه  بیــان  بــا  کبیــر 

ــا امــروز تحــوالت زیــادی رقــم خــورده اســت،  اقتصــاد دیجیتــال، ت

کرونــا بهانــه ای شــد تــا رشــد ایــن بخــش  کــرد: شــیوع  خاطرنشــان 

کــردن مــوج  بــا ســرعت بیشــتری محقــق شــود و حتــی بــا فروکــش 

ــد.  ــداوم می یاب ــده، ت ــی ش ــه ط ک ــیری  ــم مس ــاز ه ــاری، ب ــن بیم ای

ایــن اپیدمــی، ضرورتــی را بــه مــا یــادآور شــد و در همیــن راســتا هــم 

ــم. کردی اقــدام 

کــه تجــارت الکترونیکــی یکــی از حوزه هایــی  کبیــر معتقــد اســت 

گــر بــه درســتی درک شــود، موفقیــت بیشــتری را بــرای  کــه ا اســت 

دنیــای  در  آن هــا  مانــدگاری  ضریــب  و  می زنــد  رقــم  شــرکت ها 

افزایــش خواهــد داد.  را  رقابــت 

حــوزه  بــه  ورود  می دهــد؛  نشــان  مطالعــات  بعضــی  گفــت:  او 

بنگاه هــای  هزینــه  درصــد   4۰ الــی  الکترونیــک، 2۰  بازاریابــی 

کاهــش  را  آن هــا  نیــاز  مــورد  ســرمایه  درصــد   6۰ و   اقتصــادی 

ــا  ــور را ارتق ــگاه مذک ــروش بن ــزان ف ــد می ــی 2۰ درص ــد و  ۱۰ ال می ده

می بخشــد.

اتــاق مشــهد  کرد: مرکــز آمــوزش  اتــاق مشــهد خاطرنشــان  دبیــر 

برحســب وظیفــه و ضــرورت، در ایــن راســتا قــدم برداشــته تــا بــا 

کمــک متولیــان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه فعــاالن اقتصــادی در 

کنــد و بتوانیــم نقــش موثــری در ایــن زمینــه ایفــا  کمــک  ایــن مســیر 

نماییــم. امیدواریــم در بررســی عملکــرد ایــن مرکــز، بتوانیــم نقــش 

ایــن آموزش هــا را در پیشــگامی صنایــع اســتان در حــوزه تجــارت 

گام در حــوزه  اولیــن  ایــن  بی تردیــد،  نماییــم.  ارزیابــی  خارجــی 

ارائــه و توســعه دانــش و خدمــات دیجیتــال مارکتینــگ اســت و در 

بحــث توســعه مهــارت بــا توجــه بــه عــزم راســــــــــــخ اتــاق  مبنــی بــر
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کار  دســتور  در  نیــز  دیگــری  مباحــث  اعضایــش،  توانمندســازی 

کــه در ایــن  گرفــت؛ چنــان  پارلمــان بخــش خصوصــی قــرار خواهــد 

گرفته اســت. کراتــی نیــز بــا مراجــع مختلــف صــورت  زمینــه مذا

بنگاه هــای  بــرای  مهارت  آمــوزی  بــه  توجــه  اهمیــت 
اقتصــادی

آمــار  جامعــه،  امــروز  دغدغه هــای  شــاخص ترین  از  »یکــی 

هزینه هــای  کــه  اســت  بیــکاری  دانشــگاهی  غ التحصیــالن  فار

در  ضعــف  واســطه  بــه  امــا  شــده؛  آن هــا  آمــوزش  صــرف  گزافــی 

رضــا  ندارنــد.«  را  کار  بــازار  در  جــذب  تــوان  مهارت هایشــان، 

حمیــدی، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد بــا اشــاره بــه ایــن 

جملــه  از  جهــان  مختلــف  کشــورهای  تجــارب  کــرد:  ابــراز  نکتــه 

کار ماهــر نشــان می دهــد  آلمــان، انگلیــس و... در پــرورش نیــروی 

نگاهــی هدفمنــد  بــا  کشــورهای مذکــور  در  آموزش هــا  رشــد  کــه 

اســت.  شــده  دنبــال 

کشــورهای پیشــرفته، رو بــه  وی تمرکــز بــر آموزش هــای نویــن را در 

کشــور  کــرد: ســهم آموزش هــای مهارتــی در  رشــد خوانــد و بیــان 

کفایــت  گرفتــه پاییــن بــوده و  مــا، بــه رغــم همــه تالش هــای صــورت 

نیــاز بخش هــای تخصصــی بــه ویــژه در حــوزه تولیــد و صنعــت را 

نمی کنــد. در حــال حاضــر نیــز بــا مــوج جدیــدی از نیازهــا بــرای 

ارائــه آمــوزش هــا در بخش هــای نویــن مواجهیــم.

بــه حــوزه آمــوزش دیجیتــال مارکتینــگ،  اتــاق  ورود 
می ســازد هدفمنــد  را  آموزش هــا  جنــس  ایــن 

خراســان  حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  مدیــرکل  رحیمــی،  افشــین 

رضــوی نیــز، ضمــن قدردانــی از همراهــی اتــاق بازرگانــی  اســتان 

اتــاق مشــهد در راه انــدازی اولیــن مرکــز آمــوزش  و مرکــز آمــوزش 

ورود  گفــت:  رضــوی،  مارکتینــگ خراســان  تخصصــی دیجیتــال 

کــه در ایــن حــوزه  اتــاق بــه ایــن عرصــه می توانــد آموزش هایــی 

ــای  ــاز بخش ه ــب نی ــه تناس ــوده و ب ــد نم ــود را هدفمن ــه می ش ارائ

تولیــدی، هدایــت نمایــد. اقتصــادی و 

مزیت هــای  و  ظرفیت هــا  بــه  توجهــی  بــی  مســئول  مقــام  ایــن 

کارآمــدی در  کــه  اقتصــادی و مدرک گرایــی را دو عاملــی برشــمرد 

می دهــد. کاهــش  را  آمــوزش  بخــش 

رحیمــی یــادآور شــد: همــواره بــه مدیــران 

مشــارکت  واســطه  بــه  اســتان  صنعــت 

ــک  کم ــه  ــان در عرص ــه و ارزشمندش خّیران

ــروز  ــم. ام کرده ای ــار  ــوزی افتخ ــه مهارت آم ب

خیــران بــزرگ حـــــــوزه آمـــــــــوزش از بخــش 

اســتان هســتند.  صنعــت 

وی ایــن جنــس تالش هــا را در راســتای ایفــای مســئولیت های 

کــرد: ایجــاد اولیــن  اجتماعــی بخــش خصوصــی برشــمرد و عنــوان 

مرکــز آمــوزش دیجتــال مارکتینــگ در اســتان بــا همــکاری اتــاق 

بازرگانــی نیــز، تحــوالت ارزشــمندی را بــرای ارتقــای مهارت هــا و 

در پــی آن، ظرفیت هــای اقتصــادی ایــن خطــه، رقــم زده اســت و 

امیدواریــم اتفاقــات بزرگتــری را در آینــده ایــن مرکــز شــاهد باشــیم. 
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تدوین خدمات آموزشی، با نگاهی به 
نیازهای آینده بنگاه های اقتصادی

مطالبات بخش خصوصی از اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه آموزش چیست؟

کشــاورزی خراســان رضــوی، مجــری برنامه هــای آموزشــی، مشــاوره و تحقیقــات اتــاق  مرکــز آمــوزش و پژوهــش اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

گاهــی اعضــای اتــاق و فعــاالن اقتصــادی اســت. مشــهد، در جهــت توانمندســازی و ارتقــای دانــش و آ

گام بزرگ امروز، برای فردایی بهتر
کســب و کار در زیربخش هــای بازرگانــی و  کاربــردی در جهــت ارتقــای مهارت هــای  هــدف اصلــی ایــن مرکــز در بخــش آمــوزش، ارائــه مفاهیــم 

کســب و کار، امــور مالــی، حمــل و نقــل و… اســت. بازاریابــی، امــور حقوقــی، قوانیــن 

کارت بازرگانــی و تجــارت خارجــی، دیجیتــال مارکتینــگ و  در بخــش مشــاوره نیز، موضوعاتــی ماننــد منابــع انســانی، امــور مالــی و بانکــی، 

گرفتــه اســت تــا فعــاالن اقتصــادی بــا بهره گیــری از مشــاوران ُخبــره در  برندینــگ، بازاریابــی و بســته بندی، حمــل و نقــل و… مــورد توجــه قــرار 

گام بردارنــد. کســب و کار خــود فائــق آمــده و در جهــت پیشــرفت فعالیــت اقتصــادی خــود  کــدام از ایــن محورهــا، بــر چالش هــای  هــر 

همچنیــن، بــا توجــه بــه اینکه یکــی از مهم تریــن اهــداف بنگاه هــا و فعــاالن اقتصــادی، افزایــش فــروش و توســعه بــازار می باشــد، مرکــز 

گــروه ُزبــده و متخصــص در حــوزه تحقیقــات بــازار و تدویــن اســتراتژی بازاریابــی و  آمــوزش و پژوهــش اتــاق مشــهد بــا اســتفاده از یــک 

فــروش، بــا خدمــات تحقیقــات بــازار و مطالعــات اســتراتژیک، بنگاه هــای اقتصــادی را بــه ایــن هــدف نزدیــک می کنــد. تمــام آنچــه 

کــه در جهــت توانمندســازی بنگاه هــای اقتصــادی برداشــته می شــوند  گام هــای بزرگــی هســتند  در ایــن مرکــز برنامه ریــزی شــده، 

تــا نتایجــش در آینــده اقتصــاد اســتان، متبلــور شــود. 

کل آمــوزش فنی وحرفــه ای  ــا اداره  ــاق مشــهد در ایــن چهــار ســال، همــکاری ب ــز آمــوزش ات امــا از دیگــر اقدامــات مهــم مرک

کــه همچنــان در ایــن  ح آمــوزش شــغلی دوگانــه ایــران و آلمــان بــوده اســت. طرحــی  اســتان در راســتای اجــرای طــر

مجموعــه پیگیــری می شــود و نتایــج درخــور توجهــی را نیــز بــه نفــع ارتقــای مهارت هــای شــغلی در بخــش صنعــت، 

حاصــل آورده اســت. 
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کشاورزی خراسان رضوی محمدرضا توکلی زاده عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کار، رسالت مهم اتاق بازرگانی است ایجاد مهارت برای نیروی 

کشــاورزی خراســان رضــوی، توانمندســازی  بــه بــاور »محمدرضــا توکلــی زاده«، عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــی  ــاق بازرگان کار و...؛ از رســالت های مهــم ات ــان و ایجــاد مهــارت در نیــروی  گاهــی آن کار، تقویــت آ فعــاالن اقتصــادی و جوینــدگان 

کــرده  گذشــته در ایــن راســتا، عملکــرد قابــل قبولــی ارائــه  اســت و مرکــز آمــوزش پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان نیــز طــی یــک ســال 

اســت.

گــون همچــون حــوزه دانش بنیــان، از طریــق مرکــز آمــوزش اتــاق  گونا وی افــزود: اقدامــات و دســتاوردهای وســیعی در بخش هــای 

کــه منتــج بــه نتایــج مفیــد و ارزشــمندی در ســطح جامعــه خواهــد شــد.  قابــل پیگیــری  اســت 

ــه ظرفیت هــای  ــا منتــج ب ــاز جامعــه باشــد ت ــر اســاس نی ــد ب ــرد: عملکــرد ایــن بخــش بای ک کیــد  ــاق مشــهد تا عضــو هیــات رئیســه ات

ــد. ــوزه می باش ــن ح ــال در ای ــئوالن فع ــده مس ــر عه ــر ب ــن ام ــی ای ــردد و بررس گ ــر  ــوب و موث مطل
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کشاورزی خراسان رضوی محمود سیادت نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

عملکرد مطلوب اتاق مشهد در حوزه آموزش

کشــاورزی خراســان رضــوی نیــز دربــاره عملکــرد اتــاق در حــوزه آمــوزش اظهــار  »محمــود ســیادت«، نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کارآمدتــری نســبت بــه دوره پیشــین هســتیم.  داشــت: در ایــن حــوزه اتفاقــات مطلوبــی رقــم خــورده و شــاهد اجــرای برنامه هــای بزرگتــر و 

ــه اتاق هــای اســتانی دیگــر  گرچــه نســبت ب گفتــه عضــو شــورای آمــوزش اتــاق مشــهد، در مجمــوع پارلمــان بخــش خصوصــی خراســان رضــوی ا بــه 

ــا بهره گیــری از پتانســیل نیــروی  ــد در ســال های پیــش رو ب ــا ایــن حــال، پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان می توان در حــوزه آموزشــی برتــری دارد؛ ب

کارشناســی ارشــد و دکتــرای  انســانی مناســب در مشــهد، ارتبــاط بــا دانشــگاه  ها و نخبــگان مســتقل و نیــز فرصــت اســتفاده از رســاله های دوره هــای 

ــی، برنامه هــای بزرگتــری را اجــرا و اهــداف عالی تــری را محقــق ســازد.  ــز آمــوزش عال ک مرا

ــا آموزش هــای غیرحضــوری توســعه  کرون ــاق مشــهد نیــز توضیــح داد: در دوران  ــز آمــوزش ات ســیادت در خصــوص برنامه هــای تدویــن شــده در مرک

کــرده اســت.  گنجانــده شــده اســت و در مجمــوع ایــن مرکــز بــه شــکل مفیــدی عمــل  کنــون بــه عنــوان ظرفیــت دائمــی در آموزش هــای اتــاق  یافتــه و ا

کنونــی، ضــرورت دارد تــا بــا نیازســنجی در بخش هــای مختلــف، بــرای ارائــه خدمــات مــورد نیــاز ذی نفعــان و ارتقــای ســطح آنــان، از اهــرم  در برهــه 

آمــوزش اســتفاده شــود. بــه نظــر می رســد ایــن بخــش آینــده خوبــی دارد و بــا تقویــت ایــن حــوزه امیدواریــم شــاهد پیشــرفت های آن باشــیم. 

 

کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضویافشین رحیمی مدیر 

ح آموزش شغلی دوگانه  اجرای» طر
ایران و آلمان« با همکاری اتاق مشهد

اجــرای الگــوی آمــوزش شــغلی دوگانــه از حــدود چهــار ســال پیــش بــا اســتقرار دفتــر آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران- آلمــان در محــل اتــاق بازرگانــی، 

کشــاورزی ایــران آغــاز شــده اســت. در ایــن راســتا، عــالوه بــر برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــه منظــور توانمندســازی مربیــان مرتبــط  صنایــع، معــادن و 

232مـــرکــز آمــــــوزش



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  233

ح دوگانــه شــغلی در اســتان های پایلــوت )خراســان رضــوی، همــدان،  بــا اجــرای پــروژه، برنامه  ریــزی بــرای اجــرای الگــوی طــر

گرفتــه اســت. در ایــن راســتا در اســتان خراســان رضــوی بــرای اجــرای 6  مرکــزی، آذربایجــان شــرقی و آذربایجــان غربــی( صــورت 

عنــوان حرفــه آموزشــی در دو شــاخه »مکانیــک و بــرق« برنامه ریــزی شــده اســت.

ح آمــوزش شــغلی دوگانــه ایــران و  گســترش طــر »افشــین رحیمــی«، مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی، تثبیــت و 

آلمــان بــه عنــوان الگویــی موفــق و موثــر در مهــارت آمــوزی را مســتلزم همــکاری ســایر بخش هــا، از جملــه بنگاه هــای اقتصــادی در 

اســتان دانســت و نقــش مرکــز آمــوزش و پژوهــش اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی را در ایــن امــر، ضــروری خوانــد.

کــه بــر دو پایــه بنیــان  ح آمــوزش شــغلی دوگانــه ایــران و آلمــان، بــه ایــن علــت آمــوزش دوگانــه خوانــده می شــود  گفتــه وی، طــر بــه 

کــز آمــوزش  کارگاه، آزمایشــگاه، شــرکت و...( و آمــوزش تئــوری در مرا کار واقعــی )کارخانــه،  شــده اســت؛ آمــوزش عملــی در محیــط 

فنــی و حرفــه ای.

وی اظهــار داشــت: در ایــن مــدل آموزشــی، بنگاه هــای اقتصــادی بــا توجــه بــه نیازهــای خــود، در تهیــه محتــوای دوره آموزشــی و 

تربیــت نیــروی ماهــر نقشــی مســتقیم دارنــد. سیســتم آمــوزش شــغلی دوگانــه بــا ضریــب اشــتغال بــاال نســبت بــه ســایر مدل هــای 

آمــوزش مهارتــی، بســتری مناســب را بــرای توســعه اشــتغال مهــارت محــور و بــه تبــع آن، بهبــود وضعیــت اقتصــادی و امنیــت 

ــد.  ــم می کن ــی فراه اجتماع

کــرد: بــرای  ح خاطرنشــان  کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی در خصــوص نقــش اتــاق در اجــرای ایــن طــر مدیــر 

مشــارکت های اتاق هــای بازرگانــی در ایــن پــروژه، اهدافــی از جملــه مشــاوره بــه بنگاه هــای اقتصــادی، تاییــد صالحیــت بنگاه هــای 

کارآمــوز، مشــارکت در برگــزاری آزمــون، میانجی گــری در اختالفــات احتمالــی و...  اقتصــادی بــرای همــکاری در پــروژه، معرفــی 

پیش بینــی شــده اســت.

کارگاه هــای آموزشــی، بازدیدهــای مدیــران ارشــد پــروژه  رحیمــی از همــکاری مرکــز آمــوزش و پژوهــش اتــاق مشــهد در برگــزاری 

ــروژه، حضــور در  ــا مســئوالن آمــوزش بنگاه هــای اقتصــادی متقاضــی مشــارکت در ایــن پ ــع پیشــرو اســتان، هماهنگــی ب از صنای

کــرد و یــادآور شــد: بنگاه هــای اقتصــادی عمومــا عالقه منــد بــه جــذب افــراد ماهــر و  جلســات شــورای راهبــردی پــروژه و... تقدیــر 

کیفیــت  کــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای را پــس از مصاحبــه و ارزیابــی  باانگیــزه هســتند و در حــال حاضــر، عمدتــا مهارت آموختــگان مرا

مهارت هــا جــذب می نماینــد.

ح شــغلی دوگانــه ایــران و آلمــان، ۱3 بنــگاه اقتصــادی در خراســان رضــوی  وی افــزود: در فــاز اول اجرایــی شــدن آموزش هــای طــر

ح در اســتان مــا، تحــوالت مثبتــی رقــم بخــورد.  اعــالم آمادگــی نموده انــد و امیدواریــم بــا اجــرای ایــن طــر
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کـار  واقعی - آبان1401 گفت وگو درباره آموزش دوگانه شغلی و مهارت آموزی در محیط  کل فنی و حرفه ای استان و دبیرخانه شورای  نشسـت سه جانبه مرکز آمـوزش اتاق، اداره 

گواهینامه دوره آموزشی  E-check  )ذیل پروژه همکاری آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان( -  تیرماه 1398 اعطای 

بازدید مسئوالن پروژه آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان از یکی از واحدهای صنعتی فعال در این پروژه - آذر 1400
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اینفوگرافیک عملکرد آماری مرکز آموزش اتاق مشهد
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انعقــاد تفاهم نامــه مشــترک میــان اتــاق خراســان رضــوی و دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه منظــور تعامــل موثــر دو نهــاد و 

کــه بخــش دانشــگاه و عرصه هــای  حضــور موثرتــر جوانــان در بدنــه تشــکل ارشــد بخــش خصوصــی، از جملــه اقداماتــی بــود 

ــرد.  ک ــر  ــه یکدیگــر نزدیک ت ــد اقتصــادی را یــک قــدم ب مول

گفت وگــوی دولــت  ایــن تفاهــم در یکــم دی مــاه ســال 1401 و در حاشــیه جلســه شــورای 

گردیــد.  و بخــش خصوصــی اســتان، بــه امضــای روســای دو بخــش رســید و تبــادل 

نسل جوان؛ فصل مشترک همکاری های
 پارلمان بخــــش خصـــــوصی  و دانشـــــــگاه

اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی تفاهمی را با نگاه به 
کردند: کار برای نسل آینده، امضا  اقتضائات آینده اقتصاد و بازار 
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ــان  ــران و خراس ــاورزی ای کش ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــای بازرگان ــس اتاق ه ــافعی«، رئی ــین ش »غالمحس
رضــوی:

کز دانشگاهی این استان است. -  تفاهم مذکور سرآغاز تعامالت رو به رشد پارلمان بخش خصوصی با مرا

- توســعه اقتصــادی در پیونــد تنگاتنــگ و ارتبــاط موثــر ســه ضلــع یــک مثلــث میســر می شــود. ضلــع نخســت آن، دانشــگاه 

و بخش هــای پژوهشــی اســت. دومیــن جانــب آن، بخش هــای مولــد و اقتصــادی می باشــد و ســومین جایــگاه را نیــز بایــد 

بــه نهادهــای متولــی در عرصــه سیاســت گذاری و اجرایــی اختصــاص داد. 

- تدویــن تفاهم نامــه میــان اتــاق بازرگانــی اســتان و دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا هــدف ایجــاد پیونــد میــان اضــالع ایــن 

کــه می توانــد مــا را از دیدگاه هــای ارزشــمندی در  کشــور اســت  کــز علمــی ســرآمد  مثلــث اســت. دانشــگاه فردوســی یکــی از مرا

گره هــا و مشــکالت اقتصــادی  بخش هــای اقتصــادی و فعالیت هــای مبتنــی بــر تولیــد، منتفــع ســازد. توأمــان چاره جویــی از 

کــز علمــی، محقــق می شــود. و تدویــن رویکردهــای آینده نگــر در ایــن حــوزه در تعامــل بــا چنیــن مرا

»احد ضابط«، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد:

»معتقدیــم بخــش عمــده ای از وظیفــه دانشــگاه در زمینــه تاثیرگــذاری اجتماعــی از مســیر تربیــت نیــروی انســانی متخصــص 

ــن  ــد تمری ــگاهی می توانن ــالن دانش غ التحصی ــت و فار ــت اس ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ــرو ارتب گ ــوع در  ــن موض ــق ای ــذرد و تحق می گ

ــه جامعــه را از ایــن طریــق داشــته باشــند.  ورود ب

همکاری هــای مشــترک، تبــادل اطالعــات، تجربیــات، توانمندی هــای علمــی، فنــی 

کارشناســی بــا هــدف ارائــه خدمــات آموزشــی، پژوهشــی و مشــاوره ای و اجــرای  و 

پروژه هــای مشــترک، از جملــه موضوعــات ایــن تفاهم نامــه بــه شــمار می آیــد، از 

اتــاق خراســان رضــوی بــه واســطه ایــن همراهــی، قدردانــی می کنیــم.«
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کــه طــی ســال های  کشــور، از آن دغدغه هــای مهمــی اســت  کســب و کار  پــرورش نســل آینــده و توجــه بــه ضــرورت جانشــین پروری در فضــای 

کیــد و توجــه ویــژه قــرار داشــته اســت.  کشــاورزی خراســان رضــوی، مــورد تا اخیــر در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کشــور، بایــد  کارآفرینــان و تولیدکننــدگان و صنعتگــران  کــه بنــای هویتــی نســل فــردای  کســب و کار آن اســت  کرده هــای محیــط  بــاور اســتخوان ُخرد 

کســب و کار و اقتضائــات آن آشــنا شــود و ادبیــات  از دوران دانش آمــوزی شــکل و قــوام بگیــرد و نســل نوجــوان از مســیر اســتعدادهایش بــا فضــای 

ایــن عرصــه را بیامــوزد.

کنــون، رویــدادی را برگــزار  کشــاورزی خراســان رضــوی از ســال ۱397 تا امــا توجــه بــه ایــن رســالت باعــث شــد تــا اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

گرچــه »نوجــوان« و »جــوان« هســتند و هنــوز هیــچ  کــه ا کشــور هســتند. نســلی  کارهــای  کســب و  کــه محــور آن نســل آینــده صاحبــان  نمایــد 

کســب و کار را نمی شناســند، امــا از انگیــزه و ایــده، سرشــار هســتند.  گــودی را نیازمــوده و فــراز و فرودهــای فضــای 

کــرد. توفیقــات ایــن  کســب و کار دانــش آمــوزی را برگــزار  پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان در ســال ۱397 اولیــن دوره لیــگ طراحــی 

گردیــد تــا ایــن برنامــه هــم در ســطح  کــه بــه حضــور و رقابــت 365 تیــم دانــش آمــوزی منجــر شــد، بهانــه آن  رویــداد و اســتقبال بــاالی نوجوانــان 

ــا نگاهــی بســیط تر، تکــرار شــود.  ــر و ب ــا رویکــرد جدی ت ملــی و هــم در جایــگاه اســتانی، ب

گرفــت  گروه هــای برگزیــده در نمایشــگاهی در معــرض تماشــای فعــاالن اقتصــادی قــرار  کســب و کار  در حاشــیه ایــن برنامــه بوم هــای 

کســب و کار خــود داشــتند و ســه تیــم از میــان آن هــا  کــه بــه دور نهایــی راه یافتــه بودنــد، ارائــه زنــده ای از ایده هــای  و 2۰تیــم 

کســب نمودنــد.  عنــوان »برگزیــده« را 

که مرکز  فرهنگستان نوآوری نوجوانان خراسان رضوی، ظرفیتی است 
آموزش اتاق با نگاه به نیازهای نسل آینده، برنامه ریزی و اجرا نمود:

ابتکاری برای پرورش 
کارآفرینان فردا نسل 

ماجرای یک شروع از »دیروز« برای »فردا««
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ایـــــجـــــاد یــــــــــــک 
فـــــرهـــنگستـــــــان
بـــرای ایــــــده های

نوآورانه نوجوانان
در عرصـه کارآفرینی

ــور در  کش ــر  ــوز  از سراس ــش آم ــتقبال 1110 دان ــارکت و اس مش

مســئوالن  آمــوزی،  دانــش  کســب و کار  طراحــی  لیــگ  قبــل  دوره 

اتــاق مشــهد را بــر آن داشــت تــا در ســال ۱398 و همزمــان بــا آغــاز 

رضــوی،  خراســان  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  دوره  نهمیــن 

را  آمــوزی«  دانــش  کارآفرینــی  و  نــوآوری  »فرهنگســتان 
مهارتــی  و  علمــی  توانمندســازی  بــر  آن  ماموریــت  کــه  کننــد  ایجــاد 

دانش آمــوزان آینــده اســتوار بــود. بــه فاصلــه اندکــی بعــد از ایــن اتفــاق نیــز، 

اتــاق  آمــوزش  بــه همــت مرکــز  کســب و کار دانش آمــوزی  لیــگ  دومیــن دوره 

مشــهد برنامه ریــزی و برگــزار شــد و در اســفند همــان ســال از برگزیــدگان آن در 

محــل پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان، تقدیــر بــه عمــل آمــد. 

رونــد برگــزاری ایــن رقابــت جــذاب نوجوانانــه، بــا توجــه بــه تالقــی آن بــا شــیوع بیمــاری 

ــا و محدودیت هــای ناشــی از آن؛ متوقــف شــد. کرون
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ــزاری مجــدد ایــن  ــا مســاعد شــدن شــرایط شــیوع ایــن بیمــاری، زمینــه برگ نهایتــا در در ســال 1401 ب

ــان آن، عنــوان ــار مجری ــداد فراهــم شــد و ایــن ب روی

کارآفرینی، نوآوری و رهبری«  »بوت کمپ آموزشی- تجربی مهارت های 

کردند و ابعاد این برنامه را توسعه بخشیدند و موضوعات و رویکردهای آموزشی و مهارت افزایی آن را ارتقا دادند.   را برای آن انتخاب 

کــه در آن ابتــدا دوره هــای آموزشــی ویــژه ای بــرای نوجوانــان 15 تــا 19ســاله )یعنــی جامعــه هــدف دانش آمــوزی دوره دوم متوســطه در  برنامــه ای 

کــه بــه قضــاوت داوران ُخبــره  گرفــت  کســب و کار آن هــا شــکل  ح هــای  پایه هــای دهــم، یازدهــم و دوازدهــم( برگــزار شــد و ســپس رقابتــی میــان طر

کســب و کار بــود.  ح هــا و ایده هــای  گذاشــته شــد. ماحصــل آن هــم معرفــی برتریــن طر

کــه پیگیــری آن در چهارچــوب یــک برنامــه  متولیــان برگــزاری ایــن رویــداد در اتــاق مشــهد، بــاور دارنــد 

ــا ایده هــای نوجوانــان آشــنا شــده و  ــا فعــاالن اقتصــادی و اســتارتاپ ها ب اســتارتاپی باعــث می شــود ت

ــی  ــن یعن ــد و ای کنن ــرمایه گذاری  ــاندنش س ــول رس ــه محص ــدن و ب ــرای پروران ــرش آن، ب ــورت پذی در ص

کارآفرینــان و سرمایه ســازان. ــد دادن نســل امــروز و فــردای  پیون
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ایده های خالقانه دانش آموزان،
 امــــــیـــــدها را به نســـــــل آینده 

افـــزون می کند
کســب و کار دانش آمــوزی و فرهنگســتان نــوآوری نوجوانــان و جوانــان ذیــل مرکــز آمــوزش اتــاق خراســان رضــوی، رویــداد و ظرفیتــی هســتند  لیــگ 

کــه می گویــد، نســل فــردا را بایــد از امــروز بــرای  کشــور بی نظیــر بــوده و هــدف ارزشــمندی را دنبــال می کننــد. هدفــی  کــه در نــوع خــود در 

مســئولیت پذیری آمــاده نمــود. 

اما متولیان این برنامه و ساختار در خصوص آن چه می گویند؟

کشاورزی ایران و خراسان رضوی در این خصوص می گوید:  »غالمحسین شافعی«، رئیس اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 

ــرد  ــا رویک ــت؛ ام ــران باالس ــا دیگ ــه ب ــش در مقایس ــرعت حرکت ــد، س ــته باش ــبی داش ــط مناس ــر      محی گـــ ــی ا ــوان ایران ج

ُکنــه آن بــرای دانــش آمــوز تشــریح  کــه  اصــــلــــی  در سیســتم آموزشــی فعلــی مــا عمدتــا ارائــه محفوظاتــی اســتوار اســت 

نمی شــود و هیــچ پیونــدی بیــن علــم و عمــل وجــود نــدارد. بخشــی از مســیر انسان ســازی، بــا مهــارت آمــوزی تعریــف 

ح و ابتــکار برگــزاری ایــن لیــگ طراحــی  می شــود و ایــن اقــدام هــم بایــد از ســنین نوجوانــی و جوانــی پیگیــری شــود. طــر

کســب و کار بســیار جالــب و انگیزه ســاز بــود. از دیــدن نتیجــه زحمــات دانــش آمــوزان لــذت می بریــم. ایده هــای خالقانــه 

آن هــا، امیــد مــا را بــه نســل آینــده روزافــزون می کنــد. بــه بــاور مــن یکــی از دســتاوردها و نقــاط قــوت فعالیــت مرکــز آمــوزش 

اتــاق مشــهد، برگــزاری ایــن رویــداد و پیگیــری آن در قالــب فرهنگســتان نــوآوری بــود. 
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اتــاق مشــهد، هــدف  آمــوزش  پیــام رشــیدی، سرپرســت مرکــز  گفتــه  بــه 

اصلــی از برگــزاری ایــن رویــداد، حســاس نمــودن دانــش آمــوزان و 

نســل جــوان و نوجــوان نســبت بــه اتفاقات پیرامونشــان 
ــن  ــا از ای ــت؛ ت ــب و کار اس کس ــاد و  ــه اقتص ــژه در عرص ــه وی ب
منظــر خــود را نســبت بــه فرصت هــا و ظرفیت هــای موجــود در ایــن عرصــه 

کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی  مســئول و متعهــد بداننــد؛ زیــرا نســل آینــده 

ــر باشــند. کشــور بایــد در مــورد اتفاقــات پیرامــون خــود حســاس و مطالبه گ

هــــــــــــــــدف
 ایجاد تعهد برای استفاده از فرصت ها 

در نسل جوان و نوجوان است
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تربیت عملیاتی نسل آینده
 با حمایت اتاق مشهد

لیــدا تیمــوری، دبیــر اجرایــی ادوار مختلــف ایــن رویــداد نیــز معتقــد اســت برگــزاری ایــن رویــداد در 

گذشــته بــا حمایــت اتــاق مشــهد، تاثیــر بســیار زیــادی در رشــد و شــکوفایی اســتعداد  چنــد ســال 

ایــن  برگــزاری رویدادهــای  تــداوم  و  اســتمرار  بــه  نســل نوجــوان و جــوان داشــته و می بایســت 

کنیــم. وی می گویــد: چنینــی بــه صــورت ویــژه  توجــه 

 امیدواریــم آنچــه پارلمــان بخــش خصوصــی خراســان رضــوی در دســتور 
کار قــرار داد، الگویــی بــرای دیگــر تشــکل ها و نهادهــا باشــد تــا بــه موضــوع 
تربیــت عملیاتــی نســل آینــده، متناســب بــا نیــاز فضــای کســب و کار کشــور، 

کننــد.  توجــه 
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کــه امــروز ثمراتــش را در عنــوان »اتــاق بازرگانــی،  بیــش از یکصدســال از عمــر ُپربارتریــن میــراث فعالیــت تشــکلی در بخــش اقتصــاد 

کــه بزرگتریــن  کــرده، می گــذرد. ایــن ظرفیــت ارزشــمند، بــه فعــاالن اقتصــادی آموخــت  کشــاورزی«، متجلــی  صنایــع، معــادن و 

ــئولیت  ــد و مس ــا می آین ــی آن ه ــه از ِپ ک ــت  ــل هایی اس ــت نس ــت تربی ــت در جه ــیر، هم ــن مس ــه ای ــیدن ب ــداوم بخش ــالت در ت رس

کــه قــرار اســت، ســیمای درختــزار فــردا را شــکل بدهنــد پــس بایــد مجــال رشــد و  ــر عهــده دارنــد. نهال هایــی  ســاختن آینــده را ب

کــرد.  تعالــی آن هــا را فراهــم 

کشــاورزی خراســان رضــوی در دور ه نهــم فعالیــت خــود  کــه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  کیــد بــر ایــن رســالت بــود  بــا تا

کارآفرینــان فــردا نمــود.  بخشــی از برنامه هایــش را متمرکــز بــر تربیــت نســل جوان تــر و 

گرفته در این حوزه اشاره ای خواهیم داشت.  در ادامه، به بخشی از اقدامات انجام 

نهالی از امروز برای درختزار فردا 

اتاق خراسان رضوی در چهار سال اخیر، اقدامات متعددی را با 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی به مرحله  رویکرد پرورش نسل آینده 

اجرا درآورد:
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گفت وگوی دو نسل بود؛  رویداد »ارزش آفرینان«، مجالی برای 
خالقان دیروز و امیدهای فردا

توصیه های ارزش آفرینان برای معماران آینده

کــه تربیــت نســل آینــده فعــاالن اقتصــادی  کشــاورزی خراســان رضــوی، بــا تکیــه بــر ایــن نگــرش  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــرای نســل جــوان   ــا بســتر انتقــال تجربــه افــراد حــاذق در ایــن عرصــه را ب کارآفرینــان، یــک رســالت خطیــر اســت؛ تــالش نمــود ت و 

گفت وگــو و انتقــال  کنــد. در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد، رونــد برگــزاری سلســله نشســت های  و آینده ســاز فراهــم 

کســب وکار بــا عنــوان »ارزش آفرینــان« دنبــال شــد. تجــارب پیشکســوتان و نخبــگان حــوزه 

کســب وکار، فعالیــت  کــه در عرصــه ایجــاد  کــه در آن، جوانــان مشــتاق، پــای خاطــرات و روایــت چهره هایــی نشســتند   برنامــه ای 

کارآفرینــی بــه شــمار می آینــد. کهنــه کاران عرصــه  کــوه تجربه انــد و توأمــان  تولیــدی و تجــاری و برندســازی 

کسانی مخاطب بودند؟  چه 

ــل را  ــر دو نس گفت وگــوی موث ــادی نامــدار اســتان، مجــال  ــای اقتص ــوت از چهره ه ــا دع ــان« ب ــت های »ارزش آفرین ــله نشس سلس

ــم آورد.  فراه

ــرات و  ــح، خاط ــخنان، نصای ــای س ــه پ ــای تجرب ــان جوی ــا، جوان ــله برنامه ه ــن سلس در ای

روایت هــای فعــاالن برجســته عرصــه تولیــد و اقتصــاد اســتان نشســتند و مســیر ایجــاد 

گرفتنــد.  یــک فعالیــت حرفــه ای، بقــا در بــازار رقابــت، رشــد و توســعه و... را فرا

ح  طــر بــا  نشســت ها  ایــن  در  دانشــگاهی  غ التحصیــالن  فار و  دانشــجویان  جوانــان، 

گــره از ابهامــات ذهنــی خــود در بــاب فعالیــت در عرصه هــای مولــد و اقتصادی  تی،  ســواال

ــودند.  گش

گردیــد و در ســال ۱4۰۰ از ســرگرفته شــد. بخشــی از مســتمعین ایــن  کرونــا متوقــف  کــه تنهــا در شــرایط خــاص  برنامــه ای 

کــز دانشــگاهی اســتان معرفــی شــده بودنــد. اغلــب ایــن دانشــجویان  کــه از ســوی مرا جلســات، دانشــجویانی هســتند 

ایــن  و  می کردنــد  برنامه ریــزی  را  کار  بــازار  بــه  ورود  رونــد  و  داشــتند  قــرار  خــود  تحصیــل  پایانــی  ســال های  در 

ــت. ــی داش ــردی مطلوب کارب ــی  ــا خروج ــرای آن ه ــت ها ب نشس
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ــران و خراســان رضــوی در نخســتین جلســه از  کشــاورزی ای ــی، صنایــع، معــادن و  »غالمحســین شــافعی« رئیــس اتاق هــای بازرگان

سلســله نشســت های »ارزش آفرینــان«:

- مــا بــرای تربیــت جوانــان و جــال دادن بــه شــخصیت آن هــا، بایــد رویکــردی موثــر و نگاهــی توانمنــد داشــته باشــیم. از ایــن منظــر 

مســئولیت و رســالتی ســنگین متوجــه مدیــران جامعــه اســت. 

کننــد و میــان  کــه یــک رابطــه مناســب میــان فضیلــت و معیشــت ایجــاد  - افــرادی در عرصــه اقتصــاد موفــق و مانــدگار هســتند 

مــاده و معنــا تناســب صحیحــی را فراهــم آورنــد. یــک انســان نــه بــه خاطــر مکنــت، نــه قــدرت و نــه حتــی جایــگاه و مقــام در هیــچ 

ــگاه  ــه قــدرت و جای ــام هــم بدانــد، جــای آنکــه ب ــای ن ــه نمی کنــد. نســل جــوان و جوی جــای دنیــا، رســتگاری و مانــدگاری را تجرب

بپــردازد بایــد بــه فکــر مانــدگاری و اثربخشــی خــود بــرای جامعــه اش باشــد. 

گیرنــد، می تواننــد بســتر تحــول و  گــر جوانــان اداره امــور را بــه دســت  - عــده ای هنــوز هــم جوانــان را قبــول ندارنــد؛ درحالی کــه ا

کســوتی دارنــد، متقابــال بایــد در اندیشــه جانشــین پروری باشــند. کــه  کننــد. آن  هایــی  ترقــی را فراهــم 

کــه اول امتحــان می گیــرد و ســپس درس می دهــد. شــاید حســرت بســیاری  - تجربــه بی رحم تریــن معلــم زمــان اســت چرا

کارمــان داشــتیم؛ امــا حقیقت آن  کاش تجربــه امــروز را همــان ایــام شــروع بــه  کــه  از پیشکســوتان اقتصــادی ایــن باشــد 

گام بــه دســت می آیــد و بــرای همیــن ارزشــمند اســت. گام بــه  کــه تجربــه هــم بــه مثابــه موفقیــت پلــه  بــه پلــه و  اســت 

جوانان، بسترساز تحول و ترقی در فعالیت های اقتصادی هستند

مروری بر اظهارات و توصیه های چهره های ارزش آفرین، خطاب به میهمانان این رویداد ها:
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نمونــه  صادرکننــده  و  زعفــران  تولیــد  حــوزه  در  اقتصــادی  فعــال  مقــدم«،  شــریعتی  »علــی 

آفرینــان«: »آرزش  جلســه  دومیــن  در  کشــوری 

ــرای  ــر بازاریابــی و بازارســازی یــک ضــرورت ب ــز ب ــه اهــداف و تمرک ممارســت در دســتیابی ب

ــد.  ــر بقــا در ایــن فضــا را دارن کســب وکار و از آن مهم ت ــه قصــد توســعه  ک افــرادی اســت 

کــه بــه دنبــال نــوآوری باشــند. رمــز موفقیــت در متفــاوت  بــه جوان ترهــا هــم توصیــه می کنــم 

اندیشــیدن و تــالش بــرای بهتــر بــودن اســت.

کســب وکارم داشــتم، باعــث  کــه بــرای بهتــر شــدن  کنکاش گــری مــن و تقالیــی  کنجــکاوی و 

کــه برمــی دارم بــه یــک ارزش بــرای حرفــه ام تبدیــل شــود. همیــن را هــم  گامــی  شــد تــا هــر 

بــه فعــاالن اقتصــادی توصیــه می کنــم.

رمز موفقیت در کسب وکار، نوآوری و تالش برای تحول است
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نشســت  ســومین  در  و...  نــان  چــرم،  فــرش،  حــوزه  در  تولیــدی  برندهــای  موســس  و  کارآفریــن  حمیــدی«،  »رضــا 

ارزش آفرینــان: 

کــه  - تعهــد بــه بــازار و مصرف کننــده و یافتــن راه هــای جدیــد توســعه بــازار بــا نــوآوری و ابتــکار عمــل، از نکاتــی اســت 

کیــد داشــته باشــد.  نســل جــوان بایــد بــر آن هــا تا

ــه  ــبت ب ــد نس ــت بای ــد. در حقیق کن ــی  ــد بازاریاب ــدا بای ــذارد، ابت گام بگ ــد  ــه تولی ــه عرص ــد ب ــه بخواه ک ــخصی  ــر ش - ه

کاالی تولیــد داخلــی  کاالی خارجــی از  گــر بــه هــر دلیلــی  کاالی تولیــدی مدنظــر خــود اقــدام نمایــد. ا شناســایی بــازار 

ــه آب نزنــد.  کنــد و بی گــدار ب ــر باشــد، فعــال اقتصــادی بایــد محاســبات فرآینــد اقتصــادی را لحــاظ  ارزان ت

- امــروز برندینــگ نقــش مهمــی در اقتصــاد و توســعه بــازار ایفــا می کنــد، لــذا یــک فعــال اقتصــادی بایــد بتوانــد بــا 

ــرار  ــاظ ق ــورد لح ــا م ــه را حتم ــات اولی ــبات و مطالع ــد محاس ــد. بای کن ــت  ــی رقاب ــی و خارج ــدار داخل ــای نام غول ه

کــدام ســهمی را در تصمیم گیری هــای فعــال  کار، قیمــت انــرژی و... هــر  داد. ضمنــا تامیــن مــواد اولیــه، نیــروی 

ــد. ــادی دارن اقتص

مسیر پرفراز و نشیب یک کارآفرین متعهد
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»محمدرضــا توکلــی زاده«، تولیدکننــده و صادرکننــده برگزیــده و فعــال اقتصــادی در حــوزه 

ــو و انتقــال تجــارب  گفت وگ کشــاورزی و... در چهارمیــن نشســت  تولیــد ســیمان، محصــوالت 

کســب وکار بــا عنــوان »ارزش آفرینــان«: پیشکســوتان و نخبــگان حــوزه 

کــه در آینــده بــه ایــن عرصــه ورود  - بــه نســل جدیــد فعــاالن اقتصــادی و دانشــجویانی 

کار هــراس نداشــته  از اشــتباه و شکســت در  تــا هیــچ گاه  کــرد توصیــه می کنــم  خواهنــد 

کــه  کســب تجربــه می شــود. بــاور داشــته باشــید  کــه اشــتباه باعــث عبــرت و  باشــند؛ چرا

کمــال نخواهیــد رســید.  کســب تجربــه عملــی، هیــچ گاه بــه  بــدون اشــتباه و 

و  شماســت  دوســت  بلکــه  نیســت،  شــما  دشــمن  رقیــب،  مواقــع  از  بســیاری  در   -

بنابرایــن  می شــود.  پیشــرفت  و  تکاپــو  بیشــتر،  تــالش  بــرای  بهانــه ای  گاه  ناخــودآ

هیــچ گاه از رقابــت نترســید. رقابــت باعــث توســعه بــازار خواهــد شــد و شــما می توانیــد 

کنیــد. از بــازار موجــود بــه بهتریــن نحــو اســتفاده 

از اشتباه و شکست در کار هراس نداشته باشید
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کــه یــک صنعتگــر در ســاختار تولیــد  غ التحصیــالن، از الزاماتــی  کارآفرینــان خراســانی در بیــان تجربیــات خــود بــرای جوانــان و فار

گفتنــد.  گام نهــادن در ایــن عرصــه ســخن  گاهــی الزم بــه منظــور  کســب دانــش و آ بایســتی مدنظــر قــرار دهــد و ضــرورت 

ــی،  ــات فن ــیون خدم کمیس ــل  ــجویی ذی ــه دانش کمیت ــت  ــه هم ــه ب ک ــان  ــت های ارزش آفرین ــله نشس ــه از سلس ــن برنام در پنجمی

مهندســی و عمــران اتــاق بازرگانــی اســتان در ســال ۱4۰۰ برگــزار شــد، »محمدعلــی چمنیــان«، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 

ــرد: ک ــد  کی ــوان تا ــل ج ــه نس ــه ب ــرورت توج ــر ض ــت و ب گف ــش  ــیر فعالیت ــود در مس ــای خ کارآزمایی ه ــهد از  مش

کشــور در اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای جــوان نهفتــه   »ریشــه حــل بســیاری از مســائل 

کــه از چنیــن ظرفیتــی بهره بــرداری  اســت. اهتمــام تشــکل های اقتصــادی بایــد ایــن باشــد 

کثــری نماینــد.« حدا

کرد: »دانشــجویان  کشــور، بیان   وی بــا اشــاره بــه دور افتــادن دانشــجو و دانشــگاه از ایفــای نقش شــان در صنعــت و اقتصــاد 

کــه درس شــان تمــام  عمدتــا از فرصت هــای موجــود در دانشــگاه بهره بــرداری نمی کننــد؛ چــون منتظــر هســتند 

کــه فعالیــت پــس از اتمــام تحصیــل بســیار دشــوارتر از زمــان  کننــد. نبایــد از یــاد بــرد  شــود و بعــد بــه آینــده فکــر 

اشــتغال بــه درس و دانشــگاه اســت.«

استفاده از ظرفیت نیروی جوانان، ریشه حل بسیاری از 
مشکالت جامعه است
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کارآفریــن و تولیدکننــده نمونــه در حــوزه تولیــد لــوازم خانگــی و  »مجیــد محمــدزاده طبســی«، 

کمیســیون خدمــات فنــی، مهندســی و عمــران  کمیتــه دانشــجویی  صنعتــی در جمــع اعضــای 

اتــاق مشــهد: 

کمــر خــم  کنــد و در مقابــل دشــواری ها  - یــک فعــال اقتصــادی بایــد بــه فــراز و فرودهــا، خــو 

نکنــد. پایمــردی تــا دســتیابی بــه موفقیــت، یــک ضــرورت در حــوزه فعالیــت اقتصــادی 

اســت.

کــه بایســتی بــه آن  - ایجــاد امیــد در بدنــه جامعــه و ایجــاد اعتمــاد دو موضوعــی اســت 

توجــه شــود، در دوره نهــم هیــات نماینــدگان تــالش شــده تــا انگیــزه را با برگــزاری دوره های 

آموزشــی و انتقــال تجــارب در بیــن جوانــان ایجــاد نماییــم. 

کــه بــدون ســرمایه و بــا خالقیــت و نــوآوری  - فعــاالن اقتصــادی متعــددی وجــود دارنــد 

کردنــد و درحــال حاضــر حجــم انبوهــی صــادرات دارنــد و انتقــال تجــارب  کار خــود آغــاز 

کــه بــرای  آنــان بــه جوانــان و دانشــجویان، ســبب می شــود تــا اینگونــه تصــور نکنیــم 

انجــام فعالیــت اقتصــادی، بایســتی ســرمایه هنگفتــی صــرف نمــود. 

یک فعال اقتصادی نباید در مقابل چالش ها، کمر خم کند
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کــه مســئوالن  غ التحصیــالن حــوزه فنــی و مهندســی )STEM( اســت. براســاس آمارهایــی  کشــور بــا بیشــترین تعــداد فــار ایــران، پنجمیــن 

غ التحصیــالن دانشــگاهی تشــکیل می دهنــد و بــاز  کشــور را فــار کردنــد؛ حــدود 4۰ درصــد از بیــکاران  وزارت علــوم در ابتــدای ســال جــاری اعــالم 

کام هســتند. بــا  کار ایــن حــوزه نــا کننــد و مابقــی در بــازار  ایــن میــان، در شــاخه مهندســی حــدود 4۰ الــی 48 درصــد می تواننــد اشــتغال پیــدا 

کمیتــه  کار،  نگاهــی بــه ســطح تقاضــا در ایــن رشــته و ضــرورت پیونــد دادن نیــروی آینــده بخــش فنــی و مهندســی بــا جامعــه اقتصــادی و بــازار 

گرفــت. کمیســیون خدمــات فنــی، مهندســی و عمــران اتــاق خراســان رضــوی شــکل  دانشــجویی ذیــل 

کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی: محسن خندان دل، رئیس 

کمیتــه ای تخصصــی ذیــل  ــه نســل جــوان ایجــاد  -  از جملــه اقدامــات شــاخص پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان در راســتای توجــه ب

غ التحصیــالن دانشــگاهی و ایجــاد ارتبــاط موثــر فی مابیــن  کســب تجربــه دانشــجویان و فار کــه بــا هــدف  کمیتــه ای  کمیســیون بــود.  ایــن 

کــرد. کار  گردیــد و آغــاز بــه  کمیســیون تشــکیل  صنعــت و دانشــگاه، در هجدهمیــن جلســه ایــن 

کمیتــه متشــکل از 30 دانشــجوی ثابــت و حــدود 50 دانشــجوی متقاضــی در رشــته های مختلــف دانشــگاهی از 8 دانشــگاه  -  ایــن 

می باشــد. مشــهد 

کارآفرینــی اســتان و آشــنایی و ارتبــاط دانشــجویان بــا مجموعه هــای صنعتــی،  - ایجــاد فضــای تعاملــی میــان بخــش دانشــجویی و 

کشــاورزی، تحقیقاتــی و فنــی مهندســی از طریــق برنامه هــای بازدیــد از واحدهــای مختلــف، از جملــه  تولیــدی، معدنــی، آزمایشــگاهی، 

گرفــت.  ــرار  ــور ق کمیتــه مذک کار  ــه در دســتور  ک برنامه هایــی اســت 

کارآفرینــی در دانشــجویان، اســتخراج  - مهارت آمــوزی دانشــجویان و نســل نــو مطابــق بــا نیازهــای صنعــت اســتان، پــرورش روحیــه 

کــه  کارآفریــن اســتان، از جملــه اهدافــی بــود  مســائل صنعــت اســتان و پاسداشــت از بــزرگان و چهره هــای مانــدگار ارزش آفریــن و 

کمیتــه دانشــجویی در اقدامــات و برنامه هــای خــود بــر آنهــا تمرکــز نمــود و بــه مرحلــه انجــام رســاند. امیدواریــم ایــن رویکــرد 

کنــد.  در دوره بعــد هــم تــدوام پیــدا 

فرصت تجربه اندوزی برای نسل جوان مهندسان

کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضـــــوی، با ایجاد »کمیتــــه دانشجـــویی«،
گروه های شغلی آینده را به پارلمان بخش خصوصی استان، پیوند دهد کرد تا یکی از بزرگترین   تالش 
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جدیــد  نســل  بــه  توجــه  و  جوان گرایــی  حــوزه  در  مشــهد  بازرگانــی  اتــاق  اقدامــات  دیگــر  از 

کــه در ســال  کارآفریــن خراســان رضــوی اســت. تشــکلی  کارآفرینــان، حمایــت از انجمــن جوانــان 

۱396 ذیــل اتــاق بازرگانــی تاســیس شــد؛ امــا یکــی از فعالیت هــای شــاخص آن در دوره نهــم 

بــا برگــزاری نخســتین نشســت »کارآفرینــان دیــروز و اســتارتاپ های امــروز« در محــل پارلمــان 

ــورد.  ــم خ ــتان رق ــی اس ــش خصوص بخ

نشســت مذکــور، مجالــی بــود تــا فعــاالن پیشکســوت عرصــه 

تولیــد و اقتصــاد، مدیــران دولتــی و شــهری و مدیــران جــوان 

برخــی اســتارتاپ ها، بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود در خصــوص 

کســب وکارهای نــو بپردازنــد و از فرصــت هم فکــری و  توجــه بــه 

تعامــل بیشــتر بهره منــد شــوند. 

ایــن انجمــن همچنیــن در دوره جــاری، بــا ترکیــب جدیــدی از اعضــای هیــات مدیــره، فعالیــت 

خــود را دنبــال نمــود. 

فرصتی برای ایفای نقش کارآفرینان جوان

که یک تشکل تخصصی برای نسل آینده ساز اقتصاد است: مروری بر فعالیت انجمنی 
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مرزهایی که ُپل شدند 
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مرزهایی کـه 
ُپل شدند

بخشــی از تالش هــا و پیگیــری  اتاق هــای بازرگانــی بــا موضــوع تعامــالت اقتصــادی در ســطح بین المللــی و بازارهــای جهانــی 

کــه انجــام یــا پیگیــری می شــود؛ فعــاالن اقتصــادی بــه موضــوع تجــارت )بــه ویــژه صــادرات(، توســعه بــازار  در پیونــد اســت تــا بــه مــدد آنچــه 

بــرای محصــوالت خــود و حتــی جــذب ســرمایه گذاری از ورای مرزهــا تشــویق شــوند. پیونــد بــا اقتصــاد جهانــی، زمینــه پایــداری و رشــد 

کمــک بــه ایــن موضــوع اســت.  بنگاه هــای اقتصــادی را فراهــم مــی آورد و تــالش پارلمــان بخــش خصوصــی، 

کمــک بــه موضــوع  ایــن اقــدام از مســیر اطالع رســانی فرصت هــا، پیگیــری و مطالبه گــری پیرامــون موانــع مخــل در حــوزه تجــارت خارجــی، 

کشــور بــا مشــتریان، ســرمایه گذاران و شــرکای خارجــی و معرفــی توانمندی هــای صادراتــی  برقــراری ارتبــاط بیــن فعــاالن اقتصــادی داخــل 

کشــور در بازارهــای خارجــی دنبــال می شــود. و تولیــدی 

کــه ذکــر شــد، انتقــال اطالعــات در بــاب قوانیــن یــا حتــی رویدادهــای تجــاری و اقتصــادی در ســطح بین المللــی و همچنیــن  بــه مــواردی 

آمــوزش و مشــاوره در خصــوص شــرایط و نحــوه ورود بــه بازارهــای خارجــی و... را نیــز بیفزاییــد. طبیعتــًا بهره گیــری از ظرفیــت تعامــل بــا 

کشــورها، الزمــه ثمــر یابــی اهــداف ذکــر شــده اســت. نهادهــای دولتــی متولــی و اتاق هــای بازرگانــی دیگــر 

کشــورمان، حتــی بــه بنگاه هــای بخــش خصوصــی  کــه در چنــد ســال اخیــر، اثــرات مســائل سیاســی بــر تعامــالت اقتصــادی و تجــاری  گرچــه  ا

کامــی در اســتفاده از فرصت هــای تجــاری  گرفتــن رقبــا و نا نیــز تســری یافتــه و بعضــًا بــه از دســت رفتــن یــا محــدود شــدن بازارهــا، پیشــی 

منجــر شــده اســت. 

کمــک بــه  کــه خانــه فعــاالن اقتصــادی بــه شــمار می آیــد، تــالش خــود را بــرای  بــا این وجــود، پارلمــان بخــش خصوصــی به عنــوان مرجعــی 

تســهیلگری در ایــن بخــش و مطالبه گــری، متوقــف نکــرده اســت.  

مروری بر اقدامات چهارساله اتاق خراسان رضوی
 در جهت بقا و تقویت پیوندهای اقتصادی

 با آن سوی مرزها:
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خراسان رضوی؛ 
یک موقعیت مهم 

و یک فرصت بزرگ

کــه آن خطــه دارد،  کشــور، اتاق هــای اســتان های مــرزی بنــا بــه موقعیــت اســتراتژیکی  در میــان اتاق هــای بازرگانــی سراســر 

اخیــر  ســنوات  در  دولت هــا  اســتراتژی  آنکــه  خاصــه  می کشــند،  دوش  بــر  بین المللــی  مباحــث  در  را  حســاس تری  وظیفــه 

کــرده( بــر توســعه تعامــالت اقتصــادی و تجــاری  کــه عوامــل سیاســی بــر اقتصــاد تحمیــل  )به واســطه محدودیت هایــی 

بــا کشــورهای همســایه و حضــور مؤثرتــر در بازارهــای منطقــه ای، تمرکــز دارد. اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــن در  گرفت ــرار  ــتان و ق ــتان و ترکمنس ــون افغانس ــورهایی همچ کش ــا  ــرزی ب ــطه هم م ــز به واس ــوی نی ــان رض ــاورزی خراس کش و 

کــه آن را در پیونــد بــا شــرق و شــمال قــرار می دهــد و هــر دو نیــز در امتدادشــان بــه بازارهــای مهمــی  موقعیتــی اســتراتژیک 

می رســند؛ جایگاهــی ویــژه دارد. 

کــه در چهــار ســال اخیــر اتــاق  بــا نگاهــی بــه همیــن ظرفیــت و البتــه تــوان داخلــی بنگاه هــای تولیــدی و اقتصــادی بــوده 

ــود و  ــل خ ــور بین المل ــر ام ــرای دفت ــخصی را ب ــای مش ــوی راهبرده ــان رض ــاورزی خراس کش ــادن و  ــع، مع ــی، صنای بازرگان

ــا ایــن حــوزه بودنــد، تعریــف نمــوده اســت.  ــد ب کــه به نوعــی در پیون ســایر بخش هایــی 

گــزارش پیــش رو؛ مــروری خواهیــم داشــت بــر آنچــه در دفتــر امــور بین الملــل، شــورای نظــارت راهبــردی ایــن حــوزه و ســایر  در 

کمــک بــه  بخش هــای مرتبــط بــا محوریــت خدمات رســانی بــه فعــاالن اقتصــادی و بــا رویکــرد، تســهیل رونــد تجــارت خارجــی و 

کارشناســی بخــش خصوصــی و مطالبه گــری در ایــن حــوزه انجــام  سیاســت گذاری مؤثــر در ایــن حــوزه از طریــق انتقــال نظــرات 

گرفتــه اســت. 
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کشــاورزی خراســان رضــوی در دوره نهــم هیــات نماینــدگان ایــن اتــاق،  دفتــر امــور بین الملــل اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــی  ــی را در پ ــالت خارج ــق تعام ــه رون ک ــود  ــز نم ــی متمرک ــازی اقدامات ــیر هدفمندس ــتن در مس گام برداش ــر  ــود را ب ــرد خ رویک

دارنــد و در امتــداد آن هــا، توســعه تجــارت خارجــی، تســهیل تبــادالت اقتصــادی، رفــع موانــع در بخــش بازرگانــی خارجــی، ارتقــای 

کشــورمان، روندهــا و رویه هــا را در  بازارهــای جهانــی بــرای تولیــدات ایرانــی و... رقــم می خــورد. طبیعتــًا اثــرات سیاســت خارجــی 

کــه از پــی تحریم هــا و دشــواری  گردیــد تــا باوجــود محدودیت هایــی  ایــن چهــار ســال دســتخوش تغییراتــی نمــود امــا بازهــم تــالش 

کــه همچنــان در آن هــا پتانســیل همــکاری  کار بــه ســمت بخش هایــی باشــد  گــردش  گرفتــه؛ توقفــی رقــم نخــورد و  تعامــالت شــکل 

گرفــت.  کشــورهای همســایه و منطقــه، موردتوجــه بیشــتر قــرار  اســت. بــه همیــن اســتناد، ظرفیــت بالقــوه بــازار 

برنامه ریزی هدفمند 
برای رونق تعامالت خارجی

راهبردها و پیگیری های چهارساله دفتر امور بین الملل
 اتاق خراسان رضوی تشریح شد:



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  259

گرفتــه، در چهارچــوب برنامه ریــزی بــرای دیــدار بــا  کــه در دفتــر امــور بین الملــل اتــاق خراســان رضــوی انجــام  بخشــی از تالش هایــی 

کشــورهای مختلــف بــوده اســت. مقامــات و دیپلمات هــای عالی رتبــه، فعــاالن اقتصــادی و تولیــدی و مســئوالن محلــی و منطقــه ای 

کشــورمان، زمینــه حضــور و میزبانــی از مقامــات  گذشــته، بــه اقتضــای شــرایط اقتصــادی و روابــط خارجــی  1. در طــول چهــار ســال 

کشــورهای منطقــه فراهــم آمــد.  کشــورهای مختلــف از اروپــا تــا شــرق آســیا و  دولتــی، ســفرا، رایزنــان بازرگانــی 

در این دیدارها، ظرفیت های اقتصادی، تولیدی و سرمایه گذاری خراسان رضوی برای این مقامات  تشریح شد. 

 متشــکل از فعــاالن 
ً
کــه بعضــا 2. ســطح دیگــری از برنامه ریــزی در چهارچــوب پذیــرش هیئت هــای تجــاری بــوده اســت. هیئت هایــی 

اقتصــادی، تجــار و بازرگانــان بــوده تــا بخــش خصوصــی اســتان در ارتبــاط مســتقیم بــا همتایــان و مرتبطــان خــود قــرار بگیــرد.

کشــورهای هــدف صادراتــی ایــران و خراســان رضــوی و مســئوالن  3. بخشــی دیگــری از دیدارهــا بــا مقامــات دیپلماتیــک ایــران در 

وزارت امــور خارجــه یــا متولیــان امــر در نهادهــای مرتبــط اســتانی انجام گرفتــه تــا مشــکالت فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی بــا آن هــا 

ح و از مســیر ایشــان پیگیــری شــود.  طــر

ــی و... ،  ــا نهادهــا، تشــکل ها، اتاق هــای بازرگان گزارش هــای مرتبــط در ایــن حــوزه، انجــام مکاتبــات الزم ب ــه  1. جمع بنــدی و ارائ

ارائــه مشــاوره های حضــوری و تلفنــی بــه فعــاالن اقتصــادی در حــوزه تعامــالت اقتصــادی بین المللــی، اطالع رســانی در خصــوص 

ــی و  ــا بازارهــای هــدف صادرات نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی، اعــزام هیئت هــای تجــاری، انتشــار اطالعیه هــای مرتبــط ب

کــه در ایــن دفتــر انجام شــده اســت. کشــورهای واردکننــده محصــوالت ایرانــی و... بخــش دیگــری از تالش هایــی بــوده 

2. همچنیــن، حضــور مســتمر و فعــال واحــد بین الملــل اتــاق در جلســات تصمیم گیــری و هماهنگی هــای مربــوط بــه حــوزه 

کــه  صــادرات و واردات و دیگــر مــوارد مرتبــط بــا تجــارت خارجــی در اســتان یــا تهــران نیــز، ازجملــه پیگیری هایــی اســت 

ایــن واحــد در ایفــای مســئولیت های خــود، نســبت بــه آن اهتمــام ورزیــده اســت.

چه اقداماتی در دفتر امور بین الملل 
گرفته است؟ اتاق خراسان رضوی انجام 

تعامالت بین المللی: 

تالش مستمر در انتقال نظرات کارشناسی و مطالبات بخش خصوصی:
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کــه به صــورت مســتمر و اغلــب روزانــه از طریــق واحــد روابــط عمومــی  اطالع رســانی های حــوزه بین الملــل اتــاق مشــهد 

کشــاورزی خراســان رضــوی و در  گانــه در وب ســایت اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  صــورت می گیــرد، در بخش هــای جدا

بخــش بین الملــل در دســترس اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی می باشــد. همچنیــن، واحــد روابــط عمومــی از ظرفیــت شــبکه های 

ــر رویدادهــای ایــن حــوزه اســتفاده می کنــد. گرام به منظــور اطالع رســانی جامع ت مجــازی در تلگــرام، واتــس اپ و اینســتا

بعضی از مهم ترین آن ها شامل موارد ذیل هستند: 

کشــورها در حــوزه مــراودات تجــاری، وضــع قوانیــن و  اطالعیه هــا: شــامل برنامه ریزی هــای مســئوالن ایــران و دیگــر 

مقــررات، بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها یــا اصــالح آن هــا، ممنوعیت هــا یــا رفــع ممنوعیت هــای صادراتــی و وارداتــی، 

به روزرســانی و تغییــر الزامــات صادراتــی و وارداتــی و... 

اخبــار و رویدادهــا: تازه تریــن اخبــار از برنامه هــای بخــش بین الملــل اتــاق مشــهد و اتــاق ایــران، اطالعیه هــای عضوگیــری، 

کشــورها و دیگــر رویدادهــای حــوزه بین الملــل  ــران و ســایر  ــی ای ــات اتاق هــای مشــترک بازرگان ــا انتخاب ــزاری مجامــع ی برگ

مرتبــط بــا ایــران و خراســان رضــوی.

کشــورها و یــا  اعــزام و پذیــرش هیئت هــای تجــاری: اعــالم برنامه هــای اعــزام هیئت هــای تجــاری از ایــران بــه ســایر 

خارجــی. هیئت هــای  پذیــرش 

کشــورهای منطقــه و جهــان در حــوزه قوانیــن و مقــررات،  آشــنایی بــا بازارهــای هــدف: اطالعــات مربــوط بــه تجــارت بــا 

معافیت هــای اقــالم وارداتــی، فهرســت نمایشــگاه های ســاالنه، اقــالم مشــمول مالیــات، مقــررات ورود و خــروج ارز و... 

کشــورهای مذکــور. واصلــه از سرکنســولگری ها، ســفارت خانه ها و رایزنــان بازرگانــی ایــران در 

مناقصه هــای بین المللــی: اطالعــات مربــوط بــه مناقصــات بین المللــی به منظــور اســتفاده و بهره بــرداری فعــاالن 

اقتصــادی.

ایــران،  برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی  بــه  نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی: فراخوان هــای  مربــوط 

در  کشــورمان  پاویون هــای  یــا  کشــورها  دیگــر  در  ایــران  اختصاصــی  نمایشــگاه های  بــه  مربــوط  اطالعــات 

کشــورها  کســب اطالعــات بیشــتر و رویدادهــای نمایشــگاهی دیگــر  نمایشــگاه های خارجــی، نحــوه ثبت نــام و 

مختلــف. حوزه هــای  در 

و....

اطالع رسانی رویدادهای اقتصادی بین المللی و پیگیری 
مشارکت بخش خصوصی استان در برنامه های مرتبط
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کــه تــالش دارند از مســیر مشــارکت  گــروه از فعــاالن اقتصــادی  دفتــر امــور بین الملــل اتــاق مشــهد، بــرای آن 

کننــد یــا در حوزه هــای مرتبــط بــا  در رویدادهــای مختلــف داخلــی و خارجــی بــه ورود و توســعه بــازار اقــدام 

ایــن بخــش نیازمنــد اخــذ اطالعــات و مشــورت هســتند؛ خدمــات مربوطــه را ارائــه می کند. 

عــالوه بــر ایــن، واحــد مذکــور، پیگیری هــای متعــددی هــم بــرای برگــزاری دوره هــای آموزشــی و وبینــاری 

گاهــی فعــاالن اقتصــادی اســتان، ارتقــا یابــد.  داشــته اســت تــا بــه مــدد آن هــا اطالعــات و آ

ارائه مشاوره و خدمات آموزشی:
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سال1398

گزارش و مکاتبه

مشاوره تلفنی و حضوری

اطالع رسانی و پیگیری 

مالقات بین المللی
و پـــــــذیرش هیـــات

20 مورد 

88 مورد 

227مورد 

8 مورد 

اقدامات واحد امور بین الملل اتاق مشهد به روایت آمار

کشورهای  مالقات هــــای مزبور مربوط به حضور سفـــــیر ایتالیا، سفیر اوکراین، ســفرای ایــــــران در 
کشورمان در مـــــرو تــــرکمنستان، نـائـب رئیــــس  سریالنکـــــا، اندونزی و افغـــانستان، سرکنسول 

کمیته مشترک بازرگانی ایران- نروژ در  اتاق تجــــارت قنــــدهار افغانستان و تجار قنــــــدهار و رئیس 
اتاق مشهد بوده است.

+
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سال 1399

گزارش و مکاتبه

مشاوره تلفنی و حضوری

اطالع رسانی و پیگیری 

مالقات بین المللی
و پـــــــذـیرش هیـــات

73 مورد 

100 مورد 

198  مورد 

4  مورد 

اقدامات واحد امور بین الملل اتاق مشهد به روایت آمار

کرونــا پیونــد خورده اســت. ایــن بحث بــه محدودیت های  ســال ۱399 بــا خاطــره تلــخ شــیوع بیمــاری 
گرفــت. باوجــود  ســفر منجــر شــد و پذیــرش و اعــزام هیئت هــای تجــاری نیــز در حــال تعلیــق قــرار 
تجارتــی  رایــزن  )دیــدار  بین المللــی  مــورد مالقــات  یــک  ایــن ســال،  در  ایــن محدودیت هــا  همــه 
سرکنســولگری افغانســتان در مشــهد بــا نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــهد و رئیــس شــورای نظــارت 
کســتان  راهبــردی بخــش بین الملــل ایــن اتــاق( و 3 موردپذیــرش هیئت هــای تجاری-اقتصــادی از پا

و افغانســتان نیــز بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.

+
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ســـال 1400

گزارش و مکاتبه

مشاوره تلفنی و حضوری

اطالع رسانی و پیگیری 

مالقات بین المللی
و پـــــــذیرش هیـــات

وبینــــــار آمــــــوزشی در 
حوزه تجارت خارجی 

100  مورد 

95  مورد 

178 مورد 

6  مورد 

2  مورد 

اقدامات واحد امور بین الملل اتاق مشهد به روایت آمار

کرونــا و محدودیت هــای ناشــی از آن، چهــار  باوجــود تــداوم چالــش شــیوع بیمــاری 
کــه ازجملــه آن، حضــور سرکنســول  مالقــات بین المللــی در ایــن ســال بــه انجــام رســید 
کســتان در مشــهد در محــل پارلمــان بخــش خصوصــی  ایــران در هــرات و سرکنســول پا
اســتان و تبــادل دیــدگاه پیرامــون ظرفیــت همــکاری اقتصــادی و تجــاری این دو کشــور با 
کســتان  کــره آنالیــن بــا رئیــس اتــاق بازرگانی پیشــاور پا خراســان رضــوی بــود. نشســت مذا
و حضــور ســفیر اتریــش در ایــران بــه همــراه رایــزن بازرگانــی ایــن ســفارت در محــل اتــاق 
بازرگانــی خراســان رضــوی و گفت وگــو پیرامــون موضــوع پتانســیل های ســرمایه گذاری در 
کــه در ایــن راســتا بــه مرحلــه انجــام رســیدند.  ایــن اســتان، برنامه هــای دیگــری بودنــد 

ــتان  کس ــور پا ــادی از اله ــاری و اقتص ــات تج ــان دو هی ــهد میزب ــاق مش ــال ۱4۰۰، ات در س
و اندونــزی بــود. فعــاالن اقتصــادی حاضــر در ایــن هیئت هــا، جریــان ظرفیت هــای 

گرفتنــد.  همــکاری اقتصــادی و ظرفیت هــای تولیــدی اســتانمان قــرار 

در ایــن ســال به منظــور ارتقــای توانمندی هــا و دانــش تجــار و بازرگانــان اســتان، دو وبینــار 
آموزشــی در حــوزه تجــارت خارجــی از ســوی واحــد بین الملــل اتــاق مشــهد برنامه ریــزی 

و اجــرا شــد. 

+
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9ماهه 1401

گزارش و مکاتبه

مشاوره تلفنی و حضوری

اطالع رسانی و پیگیری 

مالقات بین المللی
و پـــــــذیرش هیـــات

وبینــــــار آمــــــوزشی در
 حــوزه تجارت خارجی 

82   مورد 

66   مورد 

158  مورد 

9   مورد 

1  مورد 

اقدامات واحد امور بین الملل اتاق مشهد به روایت آمار

کرونا،  گیــری دوبــاره ســفرهای خارجــی و تجــاری در ایــام پســا در ســه فصــل از ســال ۱4۰۱، بارونــق 
اتــاق خراســان رضــوی میزبــان حضــور ســفیر قرقیزســتان و رایــزن بازرگانــی ســفارت قرقیزســتان در 
کــه در آن رئیــس اتــاق  ایــران بــود. در ایــن بــازه همچنیــن ســفیر فنالنــد در ایــران بــه همــراه هیئتــی 
کــرد و با حضــور در پارلمان بخش  مشــترک بازرگانــی ایران-فنالنــد حضور داشــتند به مشــهد ســفر 
خصوصــی اســتان، از عالقــه کشــورش بــرای تعامــالت اقتصــادی و آمادگــی بــرای انتقــال تجــارب در 

گفــت.  حــوزه انرژی هــای نویــن ســخن 

کستان  گرگان و سرکنسول پا  رایزن جدید بازرگانی ایران در افغانستان، سرکنسول قزاقستان در 
کــه در ایــن بــازه بــا مســئوالن اتــاق مشــهد دیــدار  در مشــهد هــم دیگــر مقام هــای خارجــی بودنــد 
گفت وگــو داشــتند. به منظــور پیگیــری و طــرح مشــکالت فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی و  و 
همچنیــن مطالبــه بــرای چاره جویــی از آن هــا، معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه 
کشــورمان نیــز نشســت مشــترک و داغــی بــا فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی، روســای کمیســیون ها 
و نماینــدگان تشــکل های اقتصــادی اســتان داشــت و بســته ای از چالش هــای موجــود در حــوزه 

روابــط بین المللــی بــا محوریــت بخــش خصوصــی خراســان رضــوی بــه وی ارائــه شــد. 

بــا همــکاری ســازمان امــور مالیاتــی و در پــی نامه نــگاری و درخواســت اتــاق بازرگانــی مشــهد، یــک 
دوره تخصصــی مالیاتــی هــم ویــژه تجــار و بازرگانــان در ایــن اتــاق برگــزار شــد. 

+
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ظــــــرفیـــــت هــــــــــــــای 
پیشنهادی پارلـمان 
بخـــــش خصـــــــوصی 
خــــــــراسان رضــــــوی 
برای بهبود تعامالت 
بیـــــن المللی استـان

مشاور رئیس اتاق خراسان رضوی در امور 
کرد: بین الملل عنوان 

فرشید منوچهری
کشــاورزی خراســان  مشــاور رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایع،معــادن و 

امــور بین الملــل رضــوی در 

اقدامــات  تمامــی  کنــار  در  مشــهد  اتــاق  بین الملــل  واحــد  امــا 

ذکرشــده طــی چهــار ســال اخیــر، تــالش نمــوده بــا ارائــه خط مشــی 

گامــی به ســوی پیشــبرد هــر چه بهتــر  خــود در ســال جــاری و ۱4۰2، 

کشــور  و  اســتان  بین المللــی  تعامــالت  بهبــود  زمینــه  در  اهــداف 

ــا ظرفیــت  بــردارد و مســیر پیــش روی فعالیــت تجــار و بازرگانــان را ب

کارشناســی و پیگیــری اولویت ها،همــوار  مطالبه گــری، ارائــه نظــرات 

ــازد.  س

از  کشــوری  و  اســتانی  تشــکل های  بــا  هماهنگــی  و  همــکاری 

کــه امــور بین الملــل اتــاق مشــهد در ســال جــاری  موضوعاتــی بــوده 

کیــد ویــژه ای داشــته و ایــن راهبــرد را در ســال آینــده نیــز بــا  بــر آن تأ

کــرد. کیــد ویژه تــری دنبــال خواهــد  تأ

برنامه ریــزی در حــوزه تعامــالت بین المللــی، مبتنــی 
بــر همکاری هــای مشــترک

بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  مشــاور  منوچهــری«  »فرشــید  گفتــه  بــه 

کشــاورزی خراســان رضــوی در امــور بین الملــل،  صنایــع، معــادن و 

گذشــته  کــه در ســالیان  بــا توجــه بــه نتایــج رویدادهــای تجــاری 

برگــزار و اجــرا شــده اند، دفتــر بین الملــل اتــاق مشــهد بــا بهره گیــری 

از رهنمــود ریاســت پارلمــان بخــش خصوصــی و شــورای نظــارت 

خط مشــی  اعــالم  بــه  اقــدام  اتــاق،  بین الملــل  امــور  راهبــردی 

ایــن واحــد در ســال ۱4۰۱ بــه معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی 

اســتانداری خراســان رضــوی نمــود. خط مشــی مذکــور در قالــب 

راســتای  در  پیشــنهادی  »برنامه هــای  عنــوان  بــا  بســته ای 

توســعه صــادرات خراســان رضــوی« از ســوی اتــاق مشــهد، ارائــه 

گردیــد.

ــم  ــالم نمودی ــاری اع ــال ج ــدای س ــد: در ابت ــح می ده وی توضی

دیپلمات هــا  و  خارجــی  ســفرای  پذیــرش  خصــوص  در 

کشــور  از  ج  خــار در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  رایزنــان  و 

هیچ گونــه محدودیتــی وجــود نداشــته و اتــاق مشــهد بــر اســاس 

امــور خارجــه، حضــور  بــا وزارت  و در هماهنگــی  درخواســت 

ــا بخش هــای اقتصــادی مرتبــط  ــدار آن هــا ب ایــن هیئت هــا و دی

 
ً
کــه بعــدا کــرد. برنامه هایــی  در اســتان را برنامه ریــزی خواهــد 

ــرد  ــر رویک ــی ب ــد، مبتن ــرا درآمدن ــه اج ــه مرحل ــتا ب ــن راس در همی

بودنــد. مذکــور 



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  267

مشــاور رئیــس اتــاق مشــهد در امــور بین الملــل بــه بیــان نکاتــی 

در خصــوص پذیــرش هیئت هــای تجــاری خارجــی می پــردازد و 

می گویــد: 

کــه در اثرگــذاری  چنــد نکتــه مدنظــر ماســت 

مـــــــــــراودات،  و  تعامـــــــــالت  جنــــس  ایــن 

بــر  مــا  کیــد  تأ مثــاًل  هســتند.  نقش آفریــن 

ــای  ــب هیئت ه ــه ترکی ــه قاطب ک ــت  ــن اس ای

فعــاالن  را  اســتان  در  حضــور  متقاضــی 

رویکــــــــرد  و  اقتصــــــادی تشکیـــــــل  دهنــد 

ــر  ــر بخــش خصوصــی، ب اقتصــادی مبتنــی ب

مباحــث سیاســی غلبــه داشــته باشــد. 

وی ادامــه می دهــد: همچنیــن ایــن درخواســت را بــا مســئوالن امــر 

کــه حداقــل یــک مــاه پیــش از حضــور هــر هیــات  ح نمودیــم  مطــر

یــا  کشــور  آن  در  ایــران  ســفارت  طریــق  از  درخواســت  خارجــی، 

وزارت امــور خارجــه در اســتان بــه اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی  

گــردد. نکاتــی هــم در مــورد جــدول تعییــن تاریــخ مالقــات  ارســال 

گردیــد تــا بهــره وری  هیــات بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان پیشــنهاد 

کثــر برســد. تقاضــا نمودیــم تــا حداقــل ۱5  جلســات مذکــور بــه حدا

روز قبــل از اعــزام هیــات، لیســت اعضــای حاضــر در ترکیــب آن، 

زمینــه فعالیــت و انتظــارات آن هــا جهــت برنامه ریــزی و دعــوت از 

کمــک می کنــد تــا صرفــًا  گــردد. چنیــن اقدامــی  همتایانشــان اعــالم 

کــه حیطــه  گــروه از فعــاالن اقتصــادی بــه جلســه دعــوت شــوند  آن 

فعالیــت آن هــا، تــا حــد زیــادی مرتبــط بــا اعضــای حاضــر در هیــات 

خارجــی اســت.  

کوچــک  کــه هــر اصــالح ولــو  منوچهــری توضیــح می دهــد: بــاور داریــم 

در رویه هــای موجــود و استانداردســازی رویکردهــا در ایــن جنــس 

تعامــالت جهانــی، مــا را بــه نتایــج بهتــر و مؤثرتری رهنمون می ســازد. 

کید بر هدف گذاری در اعزام هیئت های تجاری  تأ

کشــاورزی  بــه بــاور مشــاور رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

خراســان رضــوی در امــور بین الملــل، اعــزام هیئت هــای تجــاری 

کــه هــدف دار و بــا  از اســتان نیــز در صورتــی ســودمند خواهــد بــود 

برنامه ریــزی عمــل شــود.

وی اضافــه می کنــد: بــر همیــن اســاس، پیشــنهاد اتــاق در ایــن 

خصــوص در درجــه اول، برنامه ریــزی منســجم در اســتان اســت 

کشــوری توســط  ــا تدویــن برنامــه  ــر اســاس آن، ضــرورت دارد ت و ب

ســازمان توســعه تجــارت بــا همــکاری و هماهنگــی تشــکل های 

ــران و اتاق هــای مشــترک انجــام  ــاق ای بخــش خصوصــی ماننــد ات

کشــورهای همســایه، بــا همــکاری  بگیــرد و بــرای اعــزام هیــات بــه 

اتاق هــای اســتانی، برنامه ریــزی صــورت پذیــرد. بدیــن ترتیــب، از 

اقدامــات ُپرهزینــه امــا بی حاصــل، جلوگیــری بــه عمــل می آیــد. 

نتیجــه  یــک  بــه  دســتیابی  بــرای  می کنــد:  کیــد  تأ منوچهــری 

ملمــوس، ابتــدا بایســتی هــدف از اعــزام هیــات مشــخص شــود 

توانمندی هــای  و  مربوطــه  کشــور  وارداتــی  اولویت هــای  و 

صادراتــی مــا متناســب بــا نیازهــای مذکور، مشــخص و بــه همراه 

بگیــرد  قــرار  عالقه منــدان  اختیــار  در  هیــات  اعــزام  اطالعیــه 

صــادرات  کشــورمان،  توانمندی هــای  از  یکــی  ازآنجایی کــه  و 

امــکان  صــورت  در  می باشــد،  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 

کشــور و میــزان اعتبــارات  پروژه هــای دارای اولویــت اجــرا در آن 

اطالع رســانی  خصــوص  در  و  گــردد  اطالع رســانی  نیــز  آن هــا 

کشــور هــدف از همــکاری اتــاق بازرگانــی  به موقــع بــه فعــاالن 

کثــر اســتفاده بــه  کشــور مربوطــه، حدا آن و نمایندگــی ایــران در 

ــد. ــل آی عم

بــه  اشــاره  بــا  بین الملــل  امــور  در  مشــهد  اتــاق  رئیــس  مشــاور 

اهمیــت جــذب ســرمایه خارجــی بــرای بخش هــای اقتصــادی و 

ح هــای  کشــورمان، اذعــان می کنــد: بــه همــراه داشــتن طر مولــد 

کشــور و دســتیابی بــه قوانیــن حمایــت  توجیهــی ســرمایه گذاری در 
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از ســرمایه گذاری خارجــی بــه زبــان انگلیســی و همچنیــن ارائــه 

آن در جلســات و مالقــات بــا فعــاالن اقتصــادی و حتــی توضیــح 

ح  هــا بســیار مفیــد و مؤثــر خواهــد بــود. خالصــه طر

الزامات برگزاری نمایشگاه یا پاویون

خصــوص  در  گذشــته  ســالیان  تجربــه  می گویــد:  منوچهــری 

کشــورها، از  برگــزاری نمایشــگاه های اختصاصــی ایــران در ســایر 

موفقیــت چندانــی حکایــت نمی کنــد و به رغــم صــرف هزینه هــای 

چشــمگیر، آن چنــان دســتاورد ملموســی حاصــل نشــده اســت. 

کاالیــی صادرکننــده  کــه ســبد  وی اضافــه می کنــد: در شــرایطی 

بــه دلیــل نوســانات قیمــت ارز و بهــای مــواد  کوچک تــر شــده و 

حتــی  بــرای  مشــخصی  و  ثابــت  قیمــت  ارائــه  بــه  قــادر  اولیــه، 

شــش مــاه نمی باشــد و نــا اطمینانــی از تأمیــن مــواد اولیــه نیــز 

صــرف  بــا  آن هــم  نمایشــگاه ها  برگــزاری  شــده،  علــت  بــر  مزیــد 

ــر  ــه نظ ــت و ب ج اس ــار ــادی خ ــه اقتص ــنگین از توجی ــای س هزینه ه

در  پاویــون  برپایــی  بــه  بیشــتر  توجــه  ضمــن  بایســتی  می رســد 

کــه  کشــورهای هــدف صادراتــی، در مــواردی  نمایشــگاه های مهــم 

ــزاری نمایشــگاه می باشــیم، ایــن برنامــه را به صــورت  ــر از برگ گزی نا

کســب وکارها و  تخصصــی برگــزار نماییــم تــا زنجیــره ای مشــخص از 

ــد.  ــد بخورن ــه آن پیون بنگاه هــای اقتصــادی در بخــش خدمــات ب

اختصاصــی  یارانه هــای  صــورت،  ایــن  در  می کنــد:  بیــان  وی 

صنعتــی،  شــهرک های  شــرکت  ماننــد  مختلــف  بخش هــای 

کاالهــای دارای  ــه  ــاق ایــران و... ب ســازمان توســعه تجــارت، ات

مزیــت تولیــد یــا مزیــت رقابتــی جهت حضــور در نمایشــگاه های 

تخصصــی اعطــا می شــود و تــالش بیشــتری صــورت می گیــرد تــا 

و  برگــزار شــوند  بیشــتری  بــا وســعت  نمایشــگاه های داخلــی 

کشــورهای هــدف و حتــی  بــا دعــوت از فعــاالن واردکننــده در 

را  آن هــا  اقامــت،  ماننــد محــل  از هزینه هــا  پرداخــت بخشــی 

کــرد.  کشــورمان خواهیــم  تشــویق بــه حضــور در 

کــه پــاره ای اصالحــات در رویه هــای موجــود و  او امیــدوار اســت 

گرفتــن سیاســت گذاران  دقــت در بعضــی ضرورت هــا و البتــه فاصلــه 

کمــک  آمــاری،  از عملکــرد شــعاری و  ایــن بخــش  و مجریــان در 

کار در عمــل، ملمــوس شــود. ــا نتایــج  ــرد ت ک خواهــد 

شورایی بــرای نظارت 
بر راهبردهای اتاق در 

حوزه بین الملل
اتــاق مشــهد در دوره نهــم هیــات نماینــدگان، به منظــور ارتقــای 

اقــدام  خارجــی،  تجــارت  و  بین الملــل  حــوزه  در  خــود  عملکــرد 

بین الملــل«  امــور  راهبــردی  نظــارت  »شــورای  تشــکیل  بــه 

ایــن حــوزه  را در  اتــاق  اهــداف  کــه رویکردهــا و  نمــود. شــورایی 

کیفیــت عملکــرد ایــن بخــش مهــم،  سیاســت گذاری می نمــود و بــر 

نظــارت داشــت. ایــن ســاختار یکــی از شــوراهای نظــارت راهبــردی 

کــه در دوره نهــم هیات نمایندگان اتاق خراســان  اتــاق مشــهد بــود 

بــه  کیفیت بخشــی  گرفتنــد و رویکــرد آن هــا،  نیــز شــکل  رضــوی 

رئیس شورای نظارت راهبردی امور بین الملل 
کرد: ح  اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطر
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پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان  اثرگــذار  فعالیــت بخش هــای 

کار خــود را آغــاز  بــود. ایــن ســاختار در ایــن دوره و در شــرایطی 

ــکا از برجــام یــک ســالی می گذشــت  گرچــه از خــروج امری ــه ا ک ــرد  ک

ــود  ــان وج ــا جه ــادی ب ــط اقتص ــعه رواب ــداوم و توس ــه ت ــد ب ــا امی ام

داشــت. در طــول ایــن چهــار ســال تحــوالت متعــددی رقــم خــورد 

و روابــط اقتصــادی ایــران متأثــر از عوامــل سیاســی، دســتخوش 

تغییــر رویکردهایــی شــد.

مســیر  شــدن  کنــد  و  کرونــا  بیمــاری  شــیوع  میــان  ایــن  در 

و  تجـــــــــــاری  هیئت هــای  تبـــــــادل  اقتصــادی،  فعالیـــــــت های 

گردیــد. همــه  رویدادهــای نمایشــگاهی و... هــم مزیــد بــر علــت 

و همــه باعــث شــدند تــا ایــن شــورا و دفتــر امــور بین الملــل اتــاق 

مشــهد در پیشــبرد برنامه هــای خــود، فــراز و فرودهــای متعــددی 

نمایــد.  تجربــه  را 

راهبــردی  نظــارت  شــورای  رئیــس  زاده«،  توکلــی  »محمدرضــا 

امــور بین الملــل اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی در همیــن رابطــه 

می گویــد: ایــن شــورا در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد، 

خــود را در مواجهــه بــا شــتاب تغییــرات می دیــد. در آغــاز دوره، 

ــران در ســطح  ــق ارتباطــات اقتصــادی ای ــه رون هنــوز امیدهایــی ب

کانال هایــی بــرای تجــارت و تبــادالت مالــی  بین المللــی و ایجــاد 

وجــود داشــت و مــا شــاهد حضــور هیئت هــای تجــاری و اقتصــادی 

ــم. ــهد بودی ــاق مش ــتان و در ات در اس

کــه در حــوزه مــراودات بین المللــی   ایــن شــورا به مثابــه هــر ســاختاری 

سیاســت های  از  متأثــر  اقداماتــش  می دهــد،  انجــام  برنامه ریــزی 

خارجــی و ارتباطــات بین المللــی دولت هــا اســت، اتفاقاتــی همچــون 

کانال هــای مالــی،  تشــدید تحریم هــا، محــدود یــا حتــی بســته شــدن 

کرونــا که به محدودیت مراودات اقتصــادی و تجاری  شــیوع بیمــاری 

میــان کشــورها منجر شــد، تغییــر رویکردهایــی در روابط کشــورمان با 

جهــان و منطقــه و... و حتــی اتفاقاتــی همچــون تحوالت سیاســی در 

کــه رویه هــا و برنامه ریزی هــا و  کشــورهای همســایه، عواملــی بودنــد 

اقدامــات مــا را نیــز متأثــر از خــود ســاختند. 

وی اضافه می کند: 

دولــــــــت های دوازدهــــــــــم و سیزدهـــــــــم، 

در  کشــور  اخیــر  ســال  چنــد  راهبردهــای 

حــوزه روابــط اقتصــادی را متمرکــز بــر تعامــل 

امــا  نموده انــد.  تعریــف  همســایگان  بــا 

کامیابــی در هدف گــذاری مذکــور هــم  حتــی 

کــه رویه هــای داخلــی  ــه آن اســت  منــوط ب

بــرای فعالیــت اقتصــادی و تجــاری بــه مانــع 

دچــار نباشــند. 

ــره، توافــق، تبــادل هیــات،  ک توکلــی زاده توضیــح می دهد:هــر مذا

تفاهــم و...  امضــای  گفت وگــوی رودررو،  نمایشــگاه،  شــرکت در 

کــه فعــاالن اقتصــادی بتواننــد از اثــرات آن  زمانــی مؤثــر خواهــد بــود 

به صــورت عملــی بهــره بگیرنــد نــه آنکــه عوامــل دیگــری مثــل بســته 

کانــال تعامــالت مالــی، چالــش رفــع تعهــدات ارزی، قوانیــن  بــودن 

گام هــای ورود، توســعه و نفــوذ  خلق الســاعه، نوســانات ارزی و... 

بــه بازارهــای هــدف را مشــکل و بعضــًا ناممکــن ســازد. 

کــه  وی یــادآور می شــود: به رغــم همــه موانــع، تــالش مــا ایــن بــوده 

انــدک فرصت هــا هــم بهــره بگیریــم. بایــد به صراحــت  از همیــن 

اقتصــاد  بــر عرصــه  مــا  کشــور  اثــر سیاســت در  کــه  کنیــم  عنــوان 

اســت. انکارناپذیــر 

 فقــدان یــک نــگاه بلندمــدت بــه روابــط تجــاری و اقتصــادی مــا 

بــا جهــان، ناپایــداری رویه هــا، عوامــل مخــل داخلــی یــا همــان 

بــر  را  خــود  اثــرات  کــه  هســتند  مســائلی  و...  خودتحریمی هــا 

باقــی  جهانــی  ســطح  در  خصوصــی  بخــش  بنگاه هــای  فعالیــت 

می گذارنــد. 



امــــــــــــــــــــــــــــور
270بیــــن المـــــلل

خدمات یک اتاق استانی 
برای تعــــامالت جـــهـــانی

پارلمــان بخــش خصوصــی خراســان رضــوی، 
که به  در موضــوع تجــارت خارجی و تعامالتی 
حضــور در بازارهــای بین المللــی می انجامــد، 
اقدامــات متعددی را به انجام رســانده اســت

کــه  کــه اتــاق مشــهد در حــوزه بین الملــل و موضوعاتــی  مجموعــه اقداماتــی 

در پیونــد بــا ایــن بخــش هســتند بــه انجــام رســانده، محــدود بــه دفتــر امــور 

ــا  ــتان اقتض ــی اس ــش خصوص ــان بخ کالن پارلم ــرد  ــود و راهب ــل نمی ش بین المل

کــه از ظرفیــت حوزه هــای مختلــف بــرای  می کــرد تــا بــه ســمتی حرکــت شــود 

گرفتــه  ورود بــه ایــن حــوزه و ارائــه خدمــات بــه فعــاالن بازرگانــی خارجــی، بهــره 

شــود. 

کــه در راســتای مأموریت هــای  کار، ظــرف جامعــی از اقداماتــی بــود  ماحصــل 

و  حــوزه  ایــن  فعــاالن  شــاخص  دغدغه هــای  توأمــان  و  شــدند  تعریــف  اتــاق 

می کردنــد.  هدف گــذاری  مذکــور  عرصــه  در  را  آتــی  اولویت هــای 
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ظرفیت های آموزشی:

ــع هســتند؛ نیازمنــد مهارت هایــی  ــه صاحــب تجــارب و مناب ک ــا رقبایــی  ــا آمــدن ب ــی و پابه پ ورود و حضــور در بازارهــای جهان

کــه از مســیر آمــوزش دریافــت می شــوند. بــه همیــن اســتناد اتــاق مشــهد بخشــی از برنامه هــای آموزشــی و مهارتــی خــود  اســت 

را به صــورت تخصصــی در ُپرکاربردتریــن موضوعــات مرتبــط بــا بخــش بازرگانــی تعریــف نمــود.

ــی  کشــاورزی خراســان رضــوی در همیــن راســتا متول ــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  ــز آمــوزش ات دپارتمــان »بازرگانــی« مرک

ــوده اســت: ــرای ارتقــای دانــش و مهــارت فعــاالن اقتصــادی ب ــزاری دوره  هــای آموزشــی ویــژه ای ب برگ

نکتــــه

توســط  هــم  دیگــری  وبینارهــای  و  آموزشــی  برنامه هــای  مذکــور،  دوره هــای  بــر  عــالوه   -

بخش هــای مختلــف اتــاق و تشــکل های زیرمجموعــه آن بــرای فعــاالن اقتصــادی برنامه ریــزی 

شــد تــا هــم زمینــه آشــنایی بــا بازارهــای هــدف فراهــم آیــد و هــم موضوعــات مرتبــط بــا قوانیــن 

داخلــی در حوزه هــای مالیاتــی، ارزی و... بــرای آن هــا تبییــن و شــفاف شــود.

  IRU کاال  بین المللــی  حمل ونقــل  نظیــر  بین المللــی  دوره هــای  برگــزاری  در  همــکاری   -

ــا در داخــل اســتان، از ایــن ظرفیــت آموزشــی  کمــک بزرگــی بــه فعــاالن ایــن حــوزه نمــود ت نیــز 

شــوند.  بهره منــد 

کلیات بازرگانی خارجی • 

مدیریت صادرات و واردات • 

گمرکی•  کاال و سامانه جامع امور  گمرکی، ترخیص  قانون امور 

ثبت سفارش الکترونیکی در سامانه جامع تجارت • 

روش های پرداخت و امور مالی در تجارت بین الملل• 

کنترل اسناد در تجارت بین الملل•  قواعد و استانداردهای تهیه و 

کاربردی نگارش و تنظیم تجاری به زبان انگلیسی•  مهارت های 
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ظرفیت های مشاوره ای:

ظرفیت های تشکلی:

کــه توســط دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء برنامه ریــزی شــد، به تناســب نیــاز  بخشــی از برنامه هــا و خدمــات مشــاوره ای اتــاق مشــهد 

موجــود، در حــوزه تعامــالت و تجــارت خارجــی اســت. 

کارشناســان و  گفت وگــو و مشــورت خواهــی از  کــه »رایــگان« و »حضــوری« اســت، مجالــی بــرای  ایــن خدمــات مشــاوره ای 

نخبــگان ایــن حــوزه می باشــد و مســیر فعالیــت را بــرای فعــاالن اقتصــادی، شــفاف تر و مطمئن تــر می ســازد

عناوین جلسات رایگان مشاوره هفته ای اتاق مشهد برای فعاالن اقتصادی و تجارت خارجی:

عمــده تشــکل های تحــت پوشــش اتــاق خراســان رضــوی یــا مســتقر در ایــن اســتان، در مأموریــت و موضوعــات اولویــت دار خود 

کشــورهای تاجیکســتان،  بــه موضــوع تجــارت خارجــی هــم می رســند. شــماری از آن هــا ازجملــه اتاق هــای مشــترک ایــران بــا 

ترکمنســتان و افغانســتان )دفتــر مشــهد(؛ مأموریــت رسمی شــان در ایــن حــوزه تعریــف و برنامه ریــزی شــده اســت. بخشــی از 

خدمــات و برنامه هــای مرتبــط بــا موضوعــات حــوزه بین الملــل، در همــکاری بــا ایــن تشــکل ها برنامه ریــزی شــده و شــماری 

هــم مخاطبشــان اعضــای ایــن تشــکل ها بوده انــد. 

قوانین و مقررات صادرات )دو روز در هفته(• 

امور حقوقی، داوری و قراردادها )یک روز در هفته(• 

گواهی مبدأ )دو روز در هفته(•  کارت بازرگانی و 

توسعه تجارت و تحقیقات بازار )دو روز هفته(• 

گمرک )دوروز در هفته(• 
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رویدادهای پیگیری شده توسط تشکل های اقتصادی با مشارکت اتاق مشهد:

ــادی •  ــات اقتص ــزام هی ــرای اع ــوان ب ــالم فراخ ــوع اع ــارکت در موض ــی و مش ــگاه های خارج ــرکت در نمایش ش

از ایــران

کــرات B2B فعــاالن •  گفت وگــو و مذا کشــور هــدف بــرای حضــور در ایــران، تعامــل و  کارآفرینــان  دعــوت از 

کشــور  اقتصــادی دو 

کشورهای همسایه در سطوح مختلف دولتی و بخش خصوصی•  میزبانی از هیئت های خارجی 

ــذاری •  ــیر اثرگ ــی از مس ــکالت تجارت ــره مش گ ــودن  گش ــرای  ــدف ب ــورهای ه کش ــی  ــای بازرگان ــا اتاق ه ــی ب رایزن

کشــورها  بخــش خصوصــی ایــن 

گمــرکات و تهیــه و ارســال •  احصــاء میدانــی مشــکالت بخــش تجــارت، حمل ونقــل بین المللــی، ترانزیــت و 

ــهد  ــاق مش ــکاری ات ــا هم ــالح ب ــع ذی ص ــات در مراج ــری موضوع ــه و پیگی ــع مربوط ــرای مراج ــزارش آن ب گ

ــرای •  ــه ایــن بازارهــا ب کشــورهای همســایه و نحــوه ورود، توســعه و نفــوذ ب ــازار هــدف  معرفــی ظرفیت هــای ب

فعــاالن اقتصــادی 

کلمــات نمی گنجنــد امــا هرکدامشــان اثرگــذاری مثبــت خــود •  گرچــه در حوصلــه ایــن  کــه ا و ده هــا اقــدام دیگــر 

کردنــد... را رقــم زده و بســتر اقدامــات تخصصــی و مشــارکت های تشــکلی را فراهــم 

برگزاری و برنامه ریزی دوره های آموزشی مرتبط با حوزه تجارت خارجی: 

لجستیک و زنجیره حمل ونقل )برگزار شد( • 

کنسرسیوم و مدیریت صادرات و شبکه )در دست اجرا(•  شبکه سازی صادراتی شامل 
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ظرفیت های بررسی و پژوهش:

تشکیل اتاق فکر تحوالت افغانستان:

بــازار مهــم صادراتــی افغانســتان،  بــه حفــظ  کمــک  کشــور همســایه، باهــدف  ایــن   به مــوازات تحــوالت سیاســی 

گذشــته و... ایــن اتــاق فکــر بــا ترکیبــی از ُخبــرگان  مســیرهای تجــاری آن، ســرمایه گذاری شــرکت های ایرانــی در ســال های 

ایــن بخــش، تشــکل های مرتبــط و بخش هــای متولــی اتــاق مشــهد زیــر نظــر مشــاوره رئیــس اتــاق ایــران در امــور افغانســتان 

ح شــد و نهایتــًا بــه نهادهــای  گرفــت و موضوعــات و مباحــث و پیشــنهادات، پــس از جمع بنــدی در اتــاق ایــران نیــز طــر شــکل 

گردیــد.  متولــی دولتــی ارائــه 

انجــام پژوهش هــای مــوردی و مصداقــی در شــاخص ترین موضوعــات مرتبــط بــا بخــش بین الملــل و 
تجــارت خارجــی:

کنــار دیگــر واحدهــای پارلمــان  کمیســیون تخصصــی تجــارت اتــاق مشــهد در  دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق بازرگانــی و 

بخــش خصوصــی خراســان رضــوی، در بازه هــای مختلــف و بــه اقتضــای شــرایط موجــود، مطالعــات متعــددی را در موضــوع 

گرفــت  کــه مــوارد مذکــور در اختیــار نهادهــای متولــی قــرار  روابــط بین المللــی اقتصــادی و تجــاری بــه مرحلــه انجــام رســاندند 

ــا مواضــع بخــش خصوصی)برگرفتــه از تحلیل هــای علمــی و اخــذ نظــر تشــکل ها و فعــاالن اقتصــادی مرتبــط( در ایــن موضوعــات،  ت

احصــاء و منعکــس شــود:

بررسی آثار حذف ارز ترجیحی• 

بخــش •  منظــر  از  پیشــنهاد هایی  ارائــه  و  صــادرات  حــوزه  چالش هــای  شــاخص ترین  احصــاء 
تجــارت( )کمیســیون  خصوصــی 

کاالهای مزیت دار صادراتی استان خراسان رضوی•  احصاء 

کشاورزی•  بررسی موضوع عوارض صادراتی و تأثیر آن بر بخش 

تدوین احکام پیشنهادی بخش تجارت برای برنامه پنج ساله هفتم توسعه• 

بحــث موضــوع عــوارض آب مجــازی از منظــر متوســط نیــاز آبــی محصــوالت زراعــی و باغــی و اثــر ایــن • 
کــم آب بــر هزینه بــر صــادرات بخش هــای 
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دولــت •  کار  آغــاز  در  خصوصــی  بخــش  پیشــنهادی  راهکارهــای  و  اصالحــی  پیشــنهادات 
خارجــی  تجــارت  بخش هــای  محوریــت  بــا  ســیزدهم 

بررســی ظرفیــت صادراتــی محصــول پســته بــرای ایــران و خراســان رضــوی و پیشــنهادات الزم • 
در خصــوص ایجــاد میــز پســته )به عنــوان یــک محصــول دارای مزیــت(

کنســروی بــرای ایــران و خراســان رضــوی و •  کمپوتــی و  بررســی ظرفیــت صادراتــی محصــوالت 
کــه واحدهــای  پیشــنهادات الزم در خصــوص ایجــاد میــز تخصصــی بــرای آن )به عنــوان اســتانی 

فعــال متعــددی در ایــن حــوزه دارد(

غ بــرای ایــران و خراســان رضــوی و پیشــنهاد های الزم در خصــوص •  بررســی ظرفیــت تخم مــر
ــه مــازاد تولیــد در ایــن بخــش در بعضــی فصــول( ــا توجــه ب ــرای آن )ب ایجــاد میــز تخصصــی ب

و •  کســتان  پا ســرحد  و  پنجــاب  ایالت هــای  تجــاری  و  اقتصــادی  ظرفیــت  پژوهشــی  بررســی 
احتمالــی اقتصــادی  همکاری هــای  پتانســیل 

تدوین رویدادهای تجاری پیشنهادی 1401 استان)کمیسیون تجارت(• 

مطالعــه بــر روی چالش هــا و فرصت هــای پیــش روی اقتصــادی و تجــاری در منطقــه بــا توجــه • 
بــه تحــوالت سیاسی)کمیســیون تجــارت(

کشــاورزی •  تدویــن سیاســت ها و راهکارهــای پیشــنهادی جهــت افزایــش صــادرات بخــش 
اســتان

گزارشــی از منظــر آسیب شناســی در خصــوص رونــد برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی ایــران •  تهیــه 
در تاجیکستان)کمیســیون تجــارت(

گزارشــی در خصــوص شــاخص ترین چالش هــای موجــود در رویــه رفــع تعهــدات •  جمع بنــدی 
ــه پیشــنهادات الزم از منظــر بخــش خصوصــی در ایــن حوزه)کمیســیون تجــارت( ارزی و ارائ

و...• 
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ظرفیت های پیگیرانه:

کمیســیون تجــارت اتــاق مشــهد همگــی  دفتــر امــور بین الملــل، شــورای نظــارت راهبــردی بین الملــل، هیــات رئیســه اتــاق و 

کــه در آن هــا موضوعــات و چالش هــای بخــش تجــارت خارجــی و روابــط بین المللــی اقتصــادی بــه  ظرفیت هایــی هســتند 

ــود. ــته می ش گذاش ــی  ــث و بررس بح

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان، بــه صحــن  ماحصــل جمع بنــدی آن هــا پیــش از بررســی در دبیرخانــه شــورای 

گفت وگــوی  اصلــی شــورا می آیــد و چنانچــه موضــوع جنبــه ملــی داشــته باشــد، از طریــق نهادهــای اســتانی متولــی یــا شــورای 

مرکــز موضــوع بررســی و پیگیــری می شــود. 

گفت وگــوی دولــت و بخــش  نمونــه ای از موضوعــات ثمــر یافتــه، حاصــل از ایــن پیگیری هــا در شــورای 
خصوصــی اســتان:

نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری• 

ــا تمرکــز •  کشــور ایــران و ترکمنســتان )ب بررســی راهکارهــای تســهیل و تــداوم مــراودات فی مابیــن دو 
ــا اســتان های مــرو و آخــال  ــر تفاهم نامــه منعقــده فی مابیــن اســتان هاي خراســان رضــوي و شــمالي ب ب

ترکمنســتان(

عنــوان •  تحــت  تعیین شــده  عــدد  کاهــش  و  خــرد  ســرمایه های  پذیــرش  رونــد  تســهیل  ضــرورت 
اقامــت پروانــه  مدت زمــان  و  خارجــی  ســرمایه گذاری 

عــدم اســتفاده از ظرفیــت ریلــی اســتان در حمــل نهاده هــای دامــی )ایــن اقــدام موجــب افزایــش • 
ــت  ــازمان صم ــه س ــورد ب ــن م ــل ای ــه ح ک ــد  ــل می ش ــای ری ــون به ج کامی ــا  ــاده ب ــل نه ــای حم ــدید به ش

ــد( ــار ش ــض اختی تفوی

توقــف رونــد ســاخت و تکمیــل راه آهــن خــواف هــرات )ایــن خــط در ســال ۱396 بــا ســرمایه گذاری • 
ک  بیــش از 2۰۰۰ میلیــارد تومانــی بــه بهره بــرداری رســید و مقــرر بــود تــا تکمیــل شــود. در داخــل خــا
سیاســی  تحــوالت  ازجملــه  متعــددی  دالیــل  بــه  امــا  رســید  پایــان  بــه  آن  اجرایــی  عملیــات  ایــران 

شــد( متوقــف  ایجادشــده  خطــوط  از  افغانستان،اســتفاده 
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ظرفیت های حمایتی:

کمــک و حمایــت از صادرکننــدگان و فعــاالن حــوزه تجــارت خارجــی،  دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی در راســتای 

گمــرک،  کل صنعــت، معــدن و تجــارت،  کمیتــه تخصصــی بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های دولتــی متولــی نظیــر اداره  ســه 

کنــد. کــرد تــا مشــکالت فعــاالن ایــن حــوزه را حل وفصــل  دبیرخانــه شــورای هماهنگــی بانک هــا و... ایجــاد 

کمیته تخصصی برای حل مشکالت فعاالن حوزه تجارت خارجی عناوین سه 

اقدام ارزی• 

بررسی مشکالت حوزه تجارت خارجی• 

کارت های بازرگانی•  پایش 

نکتــــه

گمــرک و تأمیــن اجتماعــی )ذیــل ســتاد تســهیل( خراســان رضــوی  کاری مالیــات،  گــروه  در 

کــه بــا محوریــت اتــاق بازرگانــی مشــهد برگــزار می شــود نیــز، بخــش مهمــی از موضوعــات و 

مشــکالت بازرگانــان و تجــار اســتان، بررســی و چاره جویــی شــد. 
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اتاق خراسان رضوی،  پیشرو در عرصه تشکل گرایی 

سنجش عملکرد تشکل ها در راستای افزایش حمایت ها

ظرفیتی جدید برای همگرایی و هم صدایی تشکل های خراسان رضوی
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285

292
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اتــــــاق مشـــــهــــــد
 پیشرو در عرصه
 تشــــــکل گــــــرایی

کشــاورزی در جایــگاه قانونــی  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کشــور، طــی  تشــکل ممتــاز و ارشــد بخــش خصوصــی در اقتصــاد 

ســال هــای اخیــر همــت و تــالش خــود را بــر ایجــاد همگرایــی در 

میــان تشــکل های متعــدد فعــال در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، 

ــر تشــکل ها در  گ ــرده اســت. بــدون شــک ا ک ــز  بیــش از پیــش متمرک

تعقیــب اهــداف خــود، همگــرا و هم صــدا باشــند؛ اثــرات ارزشــمندی 

اقتصــادی  فعالیت هــای  و  موجــود  زیرســاخت های  ارتقــای  در  را 

ــه ایــن  ــا توجــه ب ــی مشــهد هــم ب ــاق بازرگان ــرد. ات ک ایجــاد خواهنــد 

گام هــای بلنــدی را در ایــن راســتا برداشــته اســت. ایــن  رویکــرد، 

گرافیکــی از ظرفیت هــای موجــود در بخــش  مطلــب یــک روایــت 

تشــکل های تحــت پوشــش اتــاق مشــهد اســت. 

نگاهی  به ساختار تشکل های تحت پوشش پارلمان 
بخش خصوصی خراسان رضوی

280امــــور تشــکل هــا
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1- انجمن مدیران صنایع ایران- شعبه خراسان 
رضوى

2- اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوى

3- هیات اجرایی اتاق مشترك ایران و 
افغانستان -  شعبه مشهد

4- سندیکاى آسانسور و پله برقی ایران -شعبه 
خراسان رضوى

5- اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و 
مهندسی خراسان رضوى

6-شوراى ملی زعفران ایران

7- سندیکاى صنعت برق ایران- شعبه خراسان

8- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مصالح ساختمانی خراسان رضوی

9- اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان 
رضوى

10-کانون زنان بازرگان ایران - شعبه خراسان 
رضوى

11-انجمن ارگانیك ایران -شعبه خراسان رضوى 

12-انجمن شرکت هاى صنعت پخش ایران 
شاخه خراسان رضوى

13- اتحادیه حق العمل کاران امور گمرکی 
خراسان رضوى

14- انجمن صنایع تبدیلی کشاورزى خراسان 
رضوى

 15- انجمن توسعه سرمایه گذارى و عمران 
خراسان رضوى

16-انجمن آزمایشگاه هاى همکار آزمون و 
کالیبراسیون خراسان رضوی

17- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آرد 
استان هاى خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

کاالهاى  کنندگان مواد اولیه و  18- اتحادیه وارد 
سرمایه اى خراسان رضوى

19- انجمن پسته ایران -شعبه خراسان رضوى

20- انجمن طال، نقره، جواهرآالت و سنگ هاى 
قیمتی خراسان رضوى

کارآفرین خراسان رضوی 21- انجمن جوانان 

22- انجمن شرکت های فنی مهندسی و 
مشاوره ای خراسان رضوی

کارآفرینی خراسان رضوی کانون   -23

24- انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان 
رضوی

25- اتحادیه تولید کنندگان صنایع لبنی 
خراسان رضوی 

26- خانه معدن خراسان رضوی

27- انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت 
خراسان رضوی

28- انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی 

خراسان رضوی

29-انجمن صنعت ورزش خراسان رضوی
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اتحادیه صادرکنندگان نمونه
 خراسان رضوی

 انجمن توسعه و ترویج صنعت 
گردشگری خراسان رضوی

دوره البی  گری و حمایت همه جانبه

آشنایی با قوانین مالیاتی در تشکل های اقتصادی

لجستیک و زنجیره حمل و نقل

بعضی عناوین دوره هـای آموزشی درخواستی تشکل ها
)بــــــرگــــــزار شـــــده(

تشکل هــــای در صـــــف انتـــــــظار
تاسیس یا پیوند به اتاق مشهد

282امــــور تشــکل هــا



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  283

نی
سا

ع ر
طال

ت، ا
تبا

کا
م

ها
ی 

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
گیـــ

یــــــ
و پ

 

نی
سا

ع ر
طال

ت، ا
تبا

کا
م

ها
ی 

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
گیـــ

یــــــ
و پ

 

نی
سا

ع ر
طال

ت، ا
تبا

کا
م

ها
ی 

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
گیـــ

یــــــ
و پ

 

نی
سا

ع ر
طال

ت، ا
تبا

کا
م

ها
ی 

ــــر
ـــــــ

ـــــــ
گیـــ

یــــــ
و پ

 

ها
ش 

مای
و ه

ت 
ــــا

لس
ج

ها
ش 

مای
و ه

ت 
ــــا

لس
ج

ها
ش 

مای
و ه

ت 
ــــا

لس
ج

ها
ش 

مای
و ه

ت 
ــــا

لس
ج

ش
زار

 گـــ
ئه

 ارا
ه و

ـــــــ
هی

ت

ـع
ـــــــ

ـــــــ
ـام

جــــ
ی م

زار
ــرگ

ب

ـع
ـــــــ

ـــــــ
ـام

جــــ
ی م

زار
ــرگ

ب

ـع
ـــــــ

ـــــــ
ـام

جــــ
ی م

زار
ــرگ

ب

ـع
ـــــــ

ـــــــ
ـام

جــــ
ی م

زار
ــرگ

ب

36297 28 493329215 58 11 131838 4

1398 1399 1400 1401

بخشی از اقدامـات اتـــاق مشهد در امور تشکل ها

شبکه سازی صادراتی شامل کنسرسیوم صادراتی و مدیریت صادرات و شبکه سازی

مهارت های فروش

کره تجاری در تشکل های اقتصادی دوره البی گری و  مذا

بعضی عناوین دوره های آموزشی درخواستی تشکل ها
)در دســــــــــت اجـــــــــــــرا(

9 ماهه
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نگاهــــی به برخی از 

مـــــــــــــــــــجــــامــــــع  و 

جلسات برگزار شده 

تشـــــکل ها  در اتـــاق 

بازرگانـی،صنایع،معادن 

کشاورزی خراسان  و 

رضوی 
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مروری بر عملکرد اتاق خراســــان رضــــــوی در 
تعــــــامل با تشکل های تحت پوشش خــــــــــود

سنجــــــــــش عملکرد 
تشکل ها در راستای 
افزایـــــش حمایت ها

کارشناســان معتقدنــد اثرگــذاری بخــش خصوصــی،  کســی پوشــیده نیســت و بســیاری از      نقش آفرینــی بخــش خصوصــی در اقتصــاد ایــران بــر 

ــب تشــکل هایی ســاختارمند و منســجم میســر می شــود. همــان طــور  گســترده و متعــدد ایــن بخــش در قال از طریــق ســاماندهی اجــزای بســیار 

ــرای توانمندســازی بخــش خصوصــی«  ــی ب ــا عنــوان »ســاماندهی تشــکل های اقتصــادی؛ ضرورت ــران ب ــاق ای ــز پژوهش هــای ات ــزارش مرک گ ــه در  ک

ــذاری نظــرات آنهــا در شــئون مختلــف  ــذاری بخــش خصوصــی و شــنیده شــدن مطالبــات و اثرگ ــز آمــده اســت: »از جملــه الزامــات تأثیرگ نی

گیــر اســت.  حکمرانــی، وضعیــت آنهــا در قالــب نهادهایــی ماننــد انجمن هــا و ســندیکاها و هماهنگــی و انســجام آن هــا در قالــب نهــادی فرا

گیــرد.«   ایــن ســاماندهی، بایــد بــا ابتــکار عمــل اجــزای بخــش خصوصــی و البتــه همــکاری و مســاعدت دولــت صــورت 
ً
طبعــا

در حقیقــت، بخــش خصوصــی توانمنــد، متشــکل و یکپارچــه، یکــی از الزامــات اصلــی توســعه )بــه ویــژه در بخــش اقتصــاد( محســوب مي شــود و 

کننــده  تأثیرگــذاری ایــن بخــش در فراینــد توســعه و دموکراســی، از رهگــذر انســجام نماینــدگان بخــش خصوصــی در قالــب نهادهایــی رســمی و ایفــا 

نقــش نمایندگــی تشــکل های متعــدد و پرشــمار صــورت می گیــرد. 

کنش گری هــای سیاســی ـ اجتماعــی، نیکــوکاری، ســرمایه گذاری و مســئولیت اجتماعــی توســط بنگاه هــا، از افــرادی  تدابیــر و اقداماتــی ماننــد 

کــه در قالــب انجمن هــا و تشــکل هایی بــه نحــوی نظام منــد بــه ایفــای نقــش در چنیــن بخش هایــی می پردازنــد. نشــأت مي گیــرد 

   اتاق، نهاد مسئول ساماندهی تشکل ها

کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف،  کسب و کار، اتاق ها شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  طبق ماده )5( قانون بهبود مستمر محیط 

سعید تیزرو
کارشناس حوزه امور تشکل های  اتاق خراسان رضوی 
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ــه  ــه ب ــه البت ک ــی  ــده اند؛ قانون ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــادی، ب ــکل های اقتص ــاماندهی تش ــایی و س ــئول شناس ــاد مس ــوان نه ــه عن  ب

کنونــی در اقتصــاد ایــران بــروز و  کامــل اجــرا می گردیــد، بخشــی از ضعف هــای  گــر بــه طــور  کارشناســان امــر و متولیــان امــور؛ ا اذعــان 

ظهــور نمی کــرد. 

ــا آن هــا و رفــع موانــع و مشــکالت مترتــب بــر آن هــا،  در واقــع، تأســیس، توســعه و تقویــت تشــکل های اقتصــادی، برقــراری ارتبــاط ب

کشــور  گیرتریــن نهــاد و نمــاد بخــش خصوصــی  کشــاورزی ایــران بــه عنــوان فرا بخشــی از وظایــف اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــر ایــن نقــش مهــم هســتند.  گ ــوده اســت و متعاقــب آن، در ســطوح اســتانی، اتاق هــای بازرگانــی اســتان ها ایفا ب

  29  تشکل، تحت پوشش اتاق مشهد

کلیــدی و اساســی در آن داشــته و بازیگــر اصلــی  کــه بخــش خصوصــی نقشــی  در خراســان رضــوی، بــه عنــوان یکــی از اســتان هایی 

کنــون 29 تشــکل تحــت پوشــش اتــاق بازرگانــی بــه ایفــای نقــش می پردازنــد . عرصــه اقتصــاد ایــن خطــه اســت؛ هــم ا

کشــاورزی خراســان رضــوی، »انجمــن  کارشــناس حــوزه امــور تشــکل های اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  گفتــه »ســعید تیــزرو«،  بــه 

کــه در ســال ۱398  کارآفرینــی« و »اتحادیــه صادرکننــدگان صنایــع لبنــی« تشــکل هایی هســتند  شــرکت های دانش بنیــان«، »کانــون 

بــه جمــع تشــکل های اتــاق پیوســتند. »خانــه معــدن خراســان رضــوی« و »انجمــن بیســکویت، شــیرینی و شــکالت اســتان« نیــز در 

ســال ۱4۰۰ و در ســال ۱4۰۱ »انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی و ملزومــات آزمایشــگاهی خراســان رضــوی« 
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و »انجمــن صنعــت ورزش اســتان« بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــد. 

ــه در صــف  ک ــز مــواردی هســتند  گردشــگری نی ــه و انجمــن توســعه و ترویــج صنعــت  ــه صادرکننــدگان نمون ــر شــد: اتحادی وی متذک

ــند.  ــد می باش ــا پیون ــکیل ی ــرای تش ــار ب انتظ

کــرد، بــا ایــن  کار بــرای برگــزاری جلســات مجامــع موســس را بــا تاخیراتــی مواجــه  کرونــا، رونــد  تیــزرو یــادآور شــد: شــیوع بیمــاری 

کمــک بــه فعالیــت تشــکل ها در عرصــه مطالبه گــری، تمرکــز یافتــه  وجــود، تــالش مــا بــر جبــران وقفــه ایجــاد شــده و سرعت بخشــی و 

کنیــم.  ــم ایــن وقفــه را جبــران  و امیدواری

   نقش هیات نظارت راهبردی تشکل های اتاق در شناسایی نیاز های این بخش

شــکل گیری هیــات نظــارت راهبــردی تشــکل های اتــاق و ایجــاد ســازوکاری بــه منظــور ارزیابــی عملکــرد تشــکل ها، از جملــه اقداماتــی 

گرفــت.  کــه در راســتای مدیریــت و جهت دهــی بهتــر ایــن حــوزه در اتــاق مشــهد صــورت  بــود 

گفــت: هیــات نظــارت راهبــردی تشــکل ها، هدف گذاری هــا در حــوزه تشــکل ها را مشــخص نمــوده و ســعی  تیــزرو در ایــن خصــوص 

کــرده در جهــت رفــاه حــال تشــکل های وابســته بــه اتــاق، نیازهــای آن هــا را بررســی نمایــد. هیــات نظــارت طــی جلســات دوره ای بــا 

کنــون  کــه در ایــن زمینــه تا هیــات مدیــره تشــکل های وابســته بــه اســتماع نقطــه نظــرات آنــان و بیــان توقعــات فــی مابیــن می پــردازد 

2۱ جلســه برگــزار شــده اســت.

کرونــا از  وی بــا اشــاره بــه برگــزاری 38 جلســه و همایــش در ســال 1398 و پیــش از شــیوع 

کــرد: برگــزاری مجمــع عمومــی موســس  ســوی حــوزه امــور تشــکل های اتــاق مشــهد، اظهــار 

کــه از ســوی ایــن واحــد  تشــکل ها و نشســت های هم اندیشــی و... از جملــه اقداماتــی بــود 

گرفــت.  در آن ســال انجــام 

   تجلیل از اتاق مشهد در حوزه تشکل گرایی

ملــی  همایــش  دومیــن  مراســم  در  تشــکل گرایی  حــوزه  در  پیشــرو  اتاق هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  مشــهد  اتــاق  از  تجلیــل  تیــزرو، 

»تشــکل های اقتصــادی، راهبــران توســعه« را یکــی از دســتاوردهای ســال ۱398 در ایــن عرصــه خوانــد و افــزود: ایــن موضــوع 
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نشان دهنده دغدغه مندی ما در زمینه تقویت بدنه تشکلی بوده است. 

کارشــناس حــوزه امــور تشــکل های اتــاق مشــهد، ایجــاد ســازوکار ارزیابــی  گفتــه  بــه 

تشــکل های وابســته بــه اتــاق طبــق شــاخص های اعالمــی از ســوی اتــاق ایــران و انجــام 

کــه توســط حــوزه امــور تشــکل ها صــورت پذیرفــت. ارزیابی هــا، از دیگــر اقداماتــی بــود 

کرونــا در خاطــر دارنــد و برگــزاری جلســات و مجامــع  کــه همــگان آن را بــا اوج گیــری پاندمــی  کــرد: امــا در ســال ۱399  وی اضافــه 

بــه دلیــل رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــا محدودیــت همــراه بــود، اتــاق مشــهد بــا رعایــت موازیــن الزم، دو مجمــع عمومــی 

کشــاورزی خراســان رضــوی  بــرای تشــکل های زیرمجموعــه خــود برگــزار نمــود؛ مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صنایــع تبدیلــی 

کنــار ایــن موضــوع، بــه منظــور شناســای نقــاط ضعــف و قــوت و اســتماع  و نیــز، مجمــع انجمــن صنفــی مدیــران صنایــع. در 

نظــرات و دغدغه هــای تشــکل ها، اعضــای شــورای نظــارت راهبــردی، نشســت هایی متعــددی را بــا هیــات مدیــره برخــی 

کوشــیدند.  تشــکل ها برگــزار نمودنــد و پــای صحبت هــای آنــان نشســتند و در جهــت رفــع دغدغه هــای آن هــا 

   برگزاری 11 مجمع عمومی تشکل های وابسته اتاق مشهد در سال 1400

کــرد: برگــزاری ۱۱ مجمــع  تیــزرو دربــاره اقدامــات حــوزه امــور تشــکل های اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی در ســال ۱4۰۰ نیــز بیــان 

عمومــی تشــکل های وابســته اتــاق و نیــز برگــزاری جلســاتی بــه منظــور بررســی مســائل و موضوعــات مدنظــر تشــکل ها و پیگیــری 

گذشــته بــود. برگــزاری 6 دوره آموزشــی مــورد درخواســت تشــکل ها، از جملــه اقدامــات انجــام شــده در ســال 

گذشــته برگــزار شــد، شــامل: مجمــع عمومــی ســندیکای صنعــت بــرق، مجمــع  کــه در ســال  وی توضیــح داد: از جملــه مجامعــی 

گمرکــی خراســان رضــوی، اتحادیــه صادرکننــدگان اســتان، مجمــع عمومــی  کارگــزاران  موســس خانــه معــدن اســتان، اتحادیــه 

ــه صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی، مجمــع انجمــن شــرکت های  ســالیانه انجمــن مدیــران صنایــع اســتان، اتحادی

دانــش بنیــان، مجمــع عمومــی مؤســس انجمــن صنایــع بیســکویت، شــیرینی، و شــکالت اســتان، انجمــن شــرکت های 

صنعــت پخــش اســتان، مجمــع عمومــی فوق العــاده انجمــن شــرکت های صنعــت پخــش ایــران  شــاخه خراســان رضــوی و 

کارآفریــن می باشــد. درســال جــاری نیــز مجمــع انجمــن صنعــت ورزش اســتان بــود. برگــزاری مجمــع عــادی انجمــن جوانــان 

کارشــناس حــوزه امــور تشــکل های اتــاق مشــهد، مکاتبــه و رایزنــی بــا اداره ثبــت شــرکت های اســتان بــه منظــور  گفتــه  بــه 

کاهــش بروکراســی اداری و  تســهیل در فرآینــد ثبــت تشــکل های وابســته اتــاق، اتصــال بــه شــبکه اتوماســیون اتــاق بــه منظــور 

کانــال اطالع رســانی در بســتر فضــای مجــازی ویــژه هیــات مدیــره و دبیــران تشــکل ها و...  جلوگیــری از هدررفــت وقــت، ایجــاد 

کــه طبــق برنامــه بــه آنهــا عمــل شــده یــا در  نیــز از جملــه اقدامــات حــوزه امــور تشــکل های اتــاق مشــهد در ســال جــاری اســت 

کار قــرار دارنــد. دســتور 
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   رتبه بندی تشکل ها و تخصیص بودجه به آن ها بر مبنای عملکرد

امــا یکــی از مهم تریــن اقدامــات اتــاق مشــهد در حــوزه تشــکل ها در دوره نهــم هیــات نماینــدگان، ایجــاد بانــک اطالعاتــی 

تخصصــی تشــکل ها و نیــز رتبه بنــدی تشــکل ها و تخصیــص بودجــه بــه آنهــا بــر مبنــای عملکــرد و امتیــاز تخصیــص یافتــه 

می باشــد.

کلی اتاق ایران صورت می گیرد. در الگوی پارلمان بخش خصوصی  ارزیابی تشکل های زیرمجموعه اتاق، طبق الگوی 

مجامع  عمومی برگزار شده در  سال 1400 
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کشــور، چنــد شــاخص بــه منظــور ارزیابــی تشــکل ها مشــخص شــده اســت؛ »شــاخص حکمرانــی«، »شــاخص عضویــت«، 

»شــاخص خدمــات«، »شــاخص تاثیرگــذاری بــر سیاســت« و »شــاخص تنظیم گــری«.

ــورد  ــکل ها م ــش تش ــای نق ــای ایف ــنگ بن ــوان س ــه عن ــی« ب ــاخص »حکمران ــه در ش آنچ

از  برخــورداری  و  عمومــی  مجمــع  برگــزاری  همچــون  مســائلی  می گیــرد،  قــرار  توجــه 

کارگروه هــا، مدیریــت منابــع انســانی، برخــورداری  کمیســیون ها و  اساســنامه، تشــکیل 

از بانک هــای اطالعاتــی، روابــط عمومــی و ســاختار ســازمانی و زیرســاخت اســت. 

کتورهایــی همچــون رونــد حفــظ یــا تغییــر تعــداد اعضــای تشــکل طــی یکســال اخیــر، تهیــه پکیــج  در شــاخص »عضویــت« نیــز فا

ک عمــل اســت. کیــد و مــال معرفــی و راهنمــای عضویــت در تشــکل و… مــورد تا

»خدمــات« بــه عنــوان یکــی از شــاخص های معرفــی شــده در ایــن حــوزه نیــز شــامل ارائــه برنامه هــای آموزشــی و پژوهشــی، 

ک ارزیابــی   ــی هــر تشــکل، مــال ــه وظیفــه ذات خدمــات مشــاوره ای، فنــی و تخصصــی و خدمــات نمایشــگاهی و تجــاری بنــا ب

کــه البتــه در ایــن زمینــه، طبــق اعــالم »ســپیده امیــدی«، مدیــر مرکــز رتبه بنــدی اتــاق ایــران، در صورتی کــه تشــکلی  اســت؛ 

امــکان ارائــه ایــن خدمــات را نــدارد، می توانــد از اتــاق بازرگانــی بــرای تحقــق آن یــاری بجویــد.

ــر موضوعاتــی  ــار فعالیــت تشکل هاســت ب کــه یکــی از مولفه هــای مهــم آن، آث ــر سیاســت« نیــز  امــا در شــاخص »تاثیرگــذاری ب

ــالوه  ــت. ع ــده اس ــد ش کی ــری تا ــای تصمیم گی کمیــت و نهاده ــع در حا ــوراهای ذی نف ــا و ش کارگروه ه ــی در  کرس ــب  کس ــر  نظی

بــر آن، ارتبــاط بــا دولــت، ارتبــاط بــا نماینــدگان مجلــس، ارتبــاط بــا رســانه، همــکاری و تعامــل بــا تشــکل ملــی و همــکاری و 

کــه در ایــن شــاخص مــورد توجــه بوده انــد.در شــاخص تنظیم گیــری،  تعامــل بــا اتــاق اســتانی نیــز از دیگــر موضوعاتــی اســت 

کیفــی بنگاه هــا و تنظیــم، تدویــن یــا بازنگــری اســتانداردهای حــوزه فعالیــت تشــکل، معیــار  مرجعیــت تشــکل در ارزیابــی 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ارزیاب

گذشــته  در مجمــوع، دبیرخانــه و شــورای نظــارت راهبــردی تشــکل های اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی، در چنــد ســال 

کــرده تــا ایــن نهادهــای تحــت پوشــش خــود را از منظــر مولفه هــای ذکــر شــده، تــا حــد امــکان توانمنــد ســازد و تشــکل ها  تــالش 

کنــد. در ایــن راســتا، قســمتی از بدنــه  کنش گــری پارلمــان بخــش خصوصــی، تبدیــل  را بــه بخشــی از جریــان مطالبه گــری و 

کمیســیون های تخصصــی اتــاق مشــهد، از نماینــدگان تشــکل های مرتبــط بخــش خصوصــی تشــکیل شــده اســت. اقدامــی 

ــر، رقــم زد.  کارشناســی و همچنیــن مطالبه گــری موث کــه اثــرات ارزشــمندی را در حــوزه بررســی های تخصصــی و 
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نقش تشکل ها در توسعه
»غالمحسین شافعی«، رئیس اتاق های ایران و خراسان رضوی:

گروهــی  کــه  کشــور یــک ضــرورت بــه شــمار می آیــد. بایــد از ایــن زاویــه بــه فلســفه ایجــاد تشــکل ها بنگریــم  تقویــت فعالیــت تشــکلی در 

ــر  ــد. ه ــا می گذارن ــکلی را بن ــد و تش ــاز می کنن ــاس نی ــخص، احس ــه ای مش ــور در عرص ــی ام ــور هماهنگ ــه منظ ــاص و ب کار خ ــک  ــرای ی ب

ــه  ــت.با مطالع ــعه اس ــی و توس ــمت دموکراس ــه س ــت ب ــانه ای از حرک ــد، نش کن ــدا  ــعه پی ــوری توس کش ــی در  ــای مدن ــن نهاده ــدر ای چق

کشــورها بــا درجــه  کشــورهای مختلــف می تــوان دریافــت درجــه توســعه یافتگی  تعــداد تشــکل های اقتصــادی و غیراقتصــادی در 

توســعه نهادهــای مدنــی و تشــکل ها رابطــه معنــاداری دارد.

گام برمی دارنــد،  کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و هــر چــه بــه ســمت توســعه یافتگی   طریقــه نــگاه بــه ایــن تشــکل ها البتــه در 

کــه قدم هــای توســعه ای آن هــا  کشــورهایی  میــزان مشــارکت ایــن نهادهــا در تصمیمــات اقتصــادی، افــزون می شــود البتــه متقابــال در 

ــا رویکردهــای تشــکلی در  کــه از قضــا ب کننــد  ــا اهــداف و اغراضــی را دنبــال  ــا نــگاه ابــزاری نگریســته می شــوند ت ُکنــد اســت؛ تشــکل ها ب

کــردن رونــد ایجــاد آن هــا بــوده  اســت. توأمــان بــر  تضــاد اســت.تالش مــا در دوره نهــم اتــاق، تقویــت جایــگاه تشــکل ها و هدفمنــد 

کیــد داریــم. تشــکل ها، بازوانــی قــوی بــرای اتــاق هســتند. کــه خــالء آن وجــود دارد، تا ضــرورت شــکل گیری تشــکل ها در بخش هایــی 

  اهمیت پویاسازی تشکل های اقتصادی
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نظارت راهبردی تشکل های اتاق مشهد:

گرفــت  در دوره جــاری، راهبــردی متفــاوت بــرای جلــب مشــارکت و پویاســازی عملکــردی تشــکل ها رقــم خــورد. هیــات نظارتــی شــکل 

کنــد و توأمــان نیازهــا و دغدغه هــای آن هــا را بشنود.جلســاتی در همیــن  کمیــت فعالیــت تشــکل ها را بررســی  کیفیــت و  تــا اقدامــات و 

راســتا بــا هیــات رئیســه بعضــی تشــکل های فعــال تحــت پوشــش اتــاق مشــهد برگــزار شــد و عملکــرد آن هــا نیــز مــورد بررســی و پایــش 

گام هــای موثرتــری بــرای تقویــت فعالیت هــای  کــه در آینــده بتوانیــم  گرفت.مجمــوع اقدامــات انجــام شــده، مــا را امیــدوار می کنــد  قــرار 

تشــکلی برداریــم.

کید بر هم صدایی تشکل ها در عرصه مطالبه گری   تا
محمدحسین روشنک، عضو هیات نظارت راهبردی تشکل های اتاق مشهد:

تشــکل گرایی، مســیر مطالبه گــری را تســهیل می کنــد. تشــکل های مــا بایــد در پیگیــری موضوعــات بــا یکدیگــر هم گــرا و یک صــدا 

کــه در تضــاد بــا همدیگــر اســت، مســیر اخــذ حمایت هــا یــا پیگیــری موضوعــات را بــا دشــواری  ح مطالبــات و پیشــنهاداتی  باشــند. طــر

کــه البتــه بایــد تقویــت شــود. از پژوهش هــا  مواجــه می  ســازد.اتاق مشــهد در دوره جــاری، پیگیری هــای خوبــی بــرای تشــکل ها داشــت 

و اقدامــات پیگیرانــه تشــکل ها بایــد حمایــت الزم انجــام پذیــرد. 
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ارکان  میــان  بیشــتر  هم گرایــی  و  هم افزایــی  منظــور  بــه     

در  هم صدایــی  تقویــت  و  تعاونــی  و  خصوصــی  بخــش  مختلــف 

کمیتــی، مجمعــی بــا  رونــد مطالبه گــری از نهادهــای دولتــی و حا

حضــور تشــکل های  اقتصــادی شــاخص خراســان رضــوی، ایجــاد 

ــد. ش

اســتان  اقتصــادی  اثرگــذار  و  بــزرگ  تشــکل های  چتــر،  ایــن  زیــر 

گردهــم آمده انــد. تشــکل های عضــو مجمــع مذکــور شــامل؛ اتــاق 

ظرفیتــــی جــدیــــد برای 
هم گرایی و هم صدایی 
تشــــکل هـــای استـــــان 

مجمع هماهنگی تشکل های اقتصادی     
خراسان رضوی با هدف ارتقای ظرفیت 
مطالبه گری بخش خصــوصی ایجاد شد
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کشــاورزی خراســان رضــوی، خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، انجمــن مدیــران صنایــع،  بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کارفرمایــی اســتان، اتــاق هــای اصنــاف و تعــاون اســتان خراســان رضــوی می باشــد. کانــون انجمن هــای  کارآفرینــان،  کانــون 

ــال  ــی در انتق ــتر هم صدای ــاختاری، بس ــن س ــاد چنی ــوی، ایج ــان رض ــاخص خراس ــادی ش ــکل های اقتص ــدرکاران تش ــت ان ــا و دس ــه روس گفت ــه  ب

دیدگاه هــا و نظــرات بخــش خصوصــی را فراهــم می کنــد و بــه دفــاع از حقــوق قانونــی و منافــع مشــروع تشــکل ها منجــر می شــود. ظرفیــت مذکــور 

توأمــان تجــارب و تخصــص اعضــای تشــکل های اقتصــادی و صاحــب نظــران ایــن عرصــه را نیــز در چاره جویــی از مشــکالت فعــاالن اقتصــادی، 

ــا تشــتت احتمالــی آرا در میــان فعــاالن اقتصــادی، بــه صدایــی واحــد در راســتای  کار می گیــرد. در مجمــوع ایــن ســاختار موجــب می شــود ت بــه 

تقویــت مطالبه گــری بخــش خصوصــی تبدیــل شــود.
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   بــه بــاور رئیــس اتــاق ایــران، حضــور نماینــدگان تشــکل های 

و  اصنــاف  بازرگانــی،  اتاق هــای  نماینــدگان  و  اســتان  شــاخص 

تقویــت و هماهنگــی  بــه  گیــر،  ایــن ســاختار فرا تعــاون در بدنــه 

کمــک شــایانی  فعالیت هــای تشــکلی در بخــش اقتصــاد اســتان 

کــرد. بــا ایجــاد چنیــن مجمعــی، مواضــع بخــش خصوصــی  خواهــد 

در موضوعــات مختلــف اقتصــادی و خاصــه در رونــد تدوین اســناد 

قانونــی؛ شــفاف تر، صریح تــر و رســاتر خواهــد بــود.

عرصــــــــــه  در  کــه  اســت  معتقـــــــــد  شــافعی«  »غالمحســین 

تصمیم ســازی، جایــگاه بخــش خصوصــی و نظراتــش بایــد محتــرم 

شــمرده شــود؛ زیــرا هرجــا خــالف ایــن رویــه قدمــی برداشــته شــده، 

گرفتــه اســت. خســارتی رقــم خــورده و دور باطلــی شــکل 

رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران، در خصــوص وظایــف و 

اختیــارات تعریــف شــده بــرای مجمــع مذکــور، می گویــد:

ســاماندهی  و  اصــالح  جهــت  در  تــالش   

راســتای  در  موجــود  ضوابــط  و  مقــررات 

کالن  و  خــرد  بخش هــای  توســعه  و  رشــد 

راهکارهــای  ارائــه  و  بررســی  و  اقتصــادی 

اقتصــاد  مســائل  خصــوص  در  علمــی 

و  اســتانی  حــوزه  بــرای  چــه  بین الملــل 

از جملــه  کالن و ســطح ملــی،  در بحــث 

بــود.  خواهــد  مجمــع  ایــن  اقدامــات 

تــا  کوتــاه  افــق  بــا  گفتــه شــافعی، بررســی برنامه هــا و اســناد  بــه 

دیگــر  از  آن هــا،  خصــوص  در  نظــر  اعــالم  و  اســتان  بلندمــدت 

کــه در حیطــه فعالیــت مجمــع هماهنگــی  اســت  رســالت هایی 

اســت.  شــده  تعریــف  رضــوی  خراســان  اقتصــادی  تشــکل های 

هماهنگــی  منظــور  بــه  عملــی  راهکارهــای  تبییــن  همچنیــن، 

الزم  تصمیمــات  اتخــاذ  یکدیگــر،  بــا  تشــکل ها  همــکاری  و 

گســترش مجمــع در ســطح شهرســتان ها و حتــی بــا نــگاه  بــرای 

نیــز بررســی مقــررات، دســتورالعمل ها و رویه هــای  منطقــه ای و 

کســب  وکار و ارســال درخواســت اصــالح  اجرایــی مخــل محیــط 

گفت وگــو و... وظایــف دیگــری هســتند  آنهــا بــه دبیرخانــه شــورای 

کــه در فعالیــت مجمــع هماهنگــی تشــکل های اقتصــادی اســتان، 

اســت.  شــده  پیش  بینــی 

غالمحسین شافعی

هدف گذاری به منظور 
هم افــــــــزایی بیشتــــــر        

بخـــــــش خصــــــــوصی

ــه صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان     رئیــس پیشــین خان

تشــکل های  هماهنگــی  مجمــع  جلســات  در  کــه  نیــز   رضــوی 

حسن حسینی

ساختـــاری به منظــور 
کنــدگی و  پرهیــــز از پرا
موازی کاری تشکل ها

رئیس پیشین خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

رئیــس اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایــران و خراســان رضوی
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که شــکل گیری این  اقتصــادی اســتان حضــور یافتــه بــود، بــاور دارد 

مجمــع، راهــی بــرای تقویــت پیونــد تشــکل ها و فعــاالن اقتصــادی 

در  یکدیگــر  بــا  آنــان  همراهــی  البتــه  و  مختلــف  بخش هــای  در 

جهــت حــل معضــالت بخــش خصوصــی اســت. ایــن مجمــع عــالوه 

بــر اینکــه منجــر بــه یکصدایــی، وحــدت و هماهنگــی میــان فعــاالن 

بخــش خصوصــی اســتان می شــود، می توانــد راه هــای ارتباطــی 

کشــاورزی، معــدن و.. . را  بخش هــای مختلــف تجــارت، صنعــت، 

توســعه ببخشــد.

مجمــع  تشــکیل  می کنــد:  خاطرنشــان  حســینی«  »حســن 

از  پرهیــز  در  اســتان،  ایــن  در  اقتصــادی  تشــکل های  هماهنگــی 

ــود. ایجــاد  ــر خواهــد ب ــز موث ــا مــوازی کاری تشــکل ها نی ــی ی کندگ پرا

چنیــن ســاختاری، اقدامــی مفیــد بــرای اقتصــاد اســتان اســت و 

پیش بینــی می شــود خراســان رضــوی در ایــن زمینــه پیشــران دیگــر 

اســتان ها باشــد. امیدواریــم ایــن اقــدام در آینــده در ســطح ملــی نیــز 

کشــور باشــیم.  ــرکات آن در ســطح  ــار و ب ــا شــاهد آث صــورت بگیــرد ت

وی تصریــح می کنــد: ضــروری اســت تــا در تصمیم گیری هــا و هدایت 

امــور اقتصــادی، از تجربیــات و راهنمایی هــای پیشکســوتان نیــز 

اندیشــمند  اصحــاب  حضــور  از  همچنیــن،  نماییــم.  اســتفاده 

دانشــگاهی در ایــن مجمــع بهره منــد می شــویم تــا بــا اســتفاده از 

نظــرات و اطالعــات آنــان، ســکانداری بخــش خصوصــی اســتان 

توســط مجمــع، بــه شــکل صحیحــی صــورت پذیــرد. 

لــــزوم استنـــاد به نظر 
متخصصان در مجمع 
هماهنگی تشکل های 
اقتصـــــــادی استـــــــــان

رضا حمیدی

کیــد  تا نیــز  خراســان  صنایــع  مدیــران  انجمــن  رئیــس     

اقتصــادی  تشــکل های  هماهنگــی  مجمــع  راه انــدازی  کــه  دارد 

زمــره  امــروز در  بــه  تــا  گذشــته  از ســال های  در خراســان رضوی، 

ــوع  ــه وق ــتان ب ــت در اس ــه می بایس ک ــوده  ــی ب ــن الزامات ضروری تری

می پیوســت و الزم اســت در جمع بنــدی نظــرات ایــن مجمــع، بــه 

کارشناســان اقتصــادی  دیدگاه هــای تخصصــی صاحب نظــران و 

ــود. ــتناد ش ــز اس نی

کــه فعالیت هــای ایــن  »رضــا حمیــدی« بیــان می کنــد: بــاور داریــم 

گفت وگــو منتهــی شــود؛ بلکــه بایــد  مجمــع نبایــد صرفــا بــه بحــث و 

کــرده و همچنیــن  اهــداف شــفاف و مشــخصی را بــرای آن طراحــی 

کارشناســان متخصــص و حرفــه ای در ایــن حیطــه  از اطالعــات 

ــویم. ــد ش بهره من

و متخصــص در  عنــوان صاحب نظــر  بــه  ایــن مجمــع می توانــد   

بــا  و  کــرده  عمــل  اســتان  اقتصــادی  فعالیت هــای  رونــد  بهبــود 

کارشناســان متخصــص و معتبــر، یافتــن راهــکار بــرای رفــع  معرفــی 

ــل  ــتای ح ــتانی در راس ــران اس ــه مدی ــورت ب ــه مش ــکالت و ارائ مش

کنــد. چالش هــا، نقــش خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن ایفــا 

ح دیدگاه هــا و نظــرات مشــابه یــا متناقــض تشــکل های  وی طــر

ــه پیشــرفت و  ــرای دســتیابی ب ــی ب اقتصــادی اســتان را نقطــه قوت

ــا تبــادل  ــرار اســت ب ــد: در ایــن مجمــع ق ــده و می گوی توســعه خوان

نظــر  اتفــاق  بــه  اســتان  اقتصــادی  مســائل  خصــوص  در  نظــر، 

کارآمــد و واحــد از جانــب بخــش  تــا در نهایــت تحلیلــی  برســیم 

خصوصــی جمع بنــدی و از ســوی تشــکل های اقتصــادی اســتان 

ــردد. گ ــه  ارائ

ــع،  ــر مجم ــوان دبی ــه عن ــز ب ــی نی ــاق بازرگان ــدی،  ات ــه حمی گفت ــه  ب

در  بگیــرد.  عهــده  بــر  را  هماهنگی هــا  ایــن  پرچمــداری  بایســتی 

کــه از قــدرت و اختیــارات  واقــع، اتــاق مشــهد بــه عنــوان پارلمانــی 

رهبــری  و  هدایــت  می بایســت  اســت،  برخــوردار  گســترده تری 

ــه نحــوی شایســته  فعالیت هــای اقتصــادی بخــش خصوصــی را ب

برعهــده داشــته باشــد.

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان 
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تشــکل ها بــرای دســتیابی بــه صدایــی واحــد باشــد.

کارآفرینــان خراســان رضــوی یــادآور می شــود: تفکــر  کانــون  رئیــس 

مدیــران تشــکل های اقتصــادی اســتان، در بســیاری مــوارد و در 

ــر،  ــال های اخی ــا در س ــوده؛ ام ــگ ب ــر هماهن ــا یکدیگ ــر، ب ــت ام غای

و  برخــی جلســات  در  یکدیگــر،  نظــرات  از  بی اطالعــی  دلیــل  بــه 

ــتت آرا،  ــن تش ــد و ای ــالم می ش ــاوت اع ــی متف ــًا نظرات ــل بعض محاف

ــطح  ــا در س ــی در تصمیم گیری ه ــران دولت ــر مدی ــب دردس ــا موج ی

اســتان شــده یــا سوءبرداشــت از نظــرات بخــش خصوصــی را بــه 

دنبــال داشــته اســت. 

کــه در قالــب مجمــع هماهنگــی تشــکل های  لــذا نظــر بــر ایــن اســت 

تشــکل های  بعضــی  میــان  الزم  هماهنگــی  اســتان،  اقتصــادی 

و  موافــق  نظــرات  وجــود  بــا  و  بگیــرد  صــورت  خصوصــی  بخــش 

ــع  ــه نف ــع آراء ب ــت تجمی ــی، در نهای ــر موضوع ــه ه ــع ب ــف راج مخال

فعــاالن اقتصــادی باشــد.

محمد حسین روشنک

ک هم صـــــدایی  پـــــژوا
بخــش خصـــــــوصی از 
دل مجمـع هماهنگی 
تشکل های اقتصادی

محمود بنانژاد

 راهی برای ارتقاء عملکرد 
بخــــش  خصـــــوصی

   بــه عقیــده رئیــس پیشــین اتــاق اصنــاف مشــهد، ایجــاد 

خراســان رضوی،  اقتصــادی  تشــکل های  هماهنگــی  مجمــع 

مزایــای فراوانــی بــرای بخــش خصوصــی بــه همــراه دارد و مســیر 

کارآفرینــان خراســان رضــوی نیــز در تشــریح  کانــون     رئیــس 

ــه وجــود آمــده از دل  ــه فرصــت ب ــار شــکل گیری ایــن مجمــع، ب آث

ــه منظــور انعــکاس صدایــی واحــد از تشــکل های  ایــن ســاختار ب

بخــش خصوصــی دربــاره مســائل اثرگــذار بــر حــوزه اقتصــاد اشــاره 

می کنــد.

گــر قــرار اســت اقدامــی  گفتــه »محمدحســین روشــنک«، ا بــه 

کــه بــه نفــع بخــش خصوصــی نیســت،  در اســتان صــورت بگیــرد 

تشــکل های شــاخص اقتصــادی بایســتی بــه موضعــی مشــترک 

تــا در  ایجــاد شــود  آنــان هماهنگــی الزم  یابنــد و میــان  دســت 

نهایــت نظــر واحــد بخــش خصوصــی دربــاره آن اقــدام بــه مدیــران 

گــردد. در واقــع، تشــکل های  و ســازمان های اســتانی منعکــس 

اقتصــادی بایســتی در جهــت انجــام ماموریت هــای اقتصــادی 

صــورت  در  و  باشــند  داشــته  هم افزایــی  یکدیگــر  بــا  اســتان 

کــه آن اتفــاق، بــه  کننــد  مخالفــت بــا اقدامــی در اســتان، اعــالم 

نفــع مســائل داخلــی و اقتصــاد خراســان رضــوی نیســت.

کننــده  روشــنک می گویــد: ایــن ســاختار قــرار اســت هماهنــگ 

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

رئیس پیشین اتاق اصناف مشهد
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 نقــــش مجــــــمــــــــع در 
پیگیری اصالح قوانین 
کســـــب وکــــــار  مخـــــــل 

روشــنی را بــرای ادامــه فعالیت هــای ایــن بخــش رقــم خواهــد زد.

کــه در زمــان تصدی گــری ریاســت اتــاق اصنــاف  »محمــود بنانــژاد« 

مشــهد در جلســات ایــن مجمــع حضــور یافتــه بود،هم گرایــی و 

اتحــاد تشــکل های اقتصــادی را از ملزومــات دســتیابی بــه اهــداف 

متعالــی بخــش خصوصــی اســتان می دانــد و می گویــد: همگرایــی 

تشــکل های بخــش خصوصــی، قــدرت و پتانســیل بزرگــی در حــوزه 

مطالبه گــری، راهکاراندیشــی و مدیریــت بحــران ایجــاد می کنــد. 

ــط از  ــای ذی رب ــی در فعالیت ه ــش دولت ــادی بخ ــای اقتص واحده

ــد؛ امــا در بخــش خصوصــی  چهارچــوب و مقــررات الزم برخوردارن

گاهــًا مــوازی کاری در  کندگــی  در تصمیم گیــری  و  تــا حــدودی بــا پرا

فعالیت هــای تشــکلی مواجــه هســتیم.

در  اقتصــادی  تشــکل های  هماهنگــی  مجمــع  راه انــدازی  لــذا   

فعــاالن  میــان  یک صدایــی  و  اتحــاد  ایجــاد  خراســان رضوی، 

ــد داشــت و از ایــن حیــث، ایــن  ــی را در پــی خواه بخــش خصوص

اســت. برخــوردار  به ســزایی  اهمیــت  از  ســاختار 

کــه  رئیــس پیشــین اتــاق اصنــاف مشــهد اضافــه می کنــد: از آن جــا 

تشــکل های  را  اقتصــادی  تشــکل های  بنیــه مجمــع هماهنگــی 

قانونــی اســتان شــکل داده انــد، جایــگاه ایــن مجمــع بســیار ویــژه 

اســت. 

از  نهادهــای دولتــی می بایســت  و  اســت دولــت  بنانــژاد معتقــد 

کننــد؛ زیــرا همگرایــی  ایجــاد چنیــن مجمعــی در اســتان اســتقبال 

کــه در بخش هــای مختلــف اقتصــادی فعالیــت  فعــاالن اقتصــادی 

بــرای  هــم  را  درشــتی  و  ریــز  دســتاوردهای  می توانــد  می کننــد، 

ــه ارمغــان بیــاورد . ــرای تمــام مــردم ب دولــت و هــم ب

رئیس پیشین اتاق اصناف مشهد

تعــاون  اتــاق  پیشــین  رئیــس  رمضانــی،  رضــا  گفتــه  بــه     

کــه در نتیجــه ایجــاد مجمــع   خراســان رضوی، هم گرایــی و وحدتــی 

ایــن  فعــاالن  میــان  اســتان  اقتصــادی  تشــکل های  هماهنگــی 

بــه وجــود می آیــد، در نهایــت منجــر  حــوزه در بخــش خصوصــی 

ــه پیشــنهادهایی مفیــد در زمینــه اصــالح دســتورالعمل ها،  ــه ارائ ب

قوانیــن و مقــررات بــه مجلــس و بخــش دولتــی خواهــد شــد.

کــه درزمــان تصدی گــری ریاســت اتــاق تعــاون  »رضــا رمضانــی« 

اســتان در جلســات نخســتین ایــن مجمع حضور یافتــه بود،معتقد 

کارســاز خواهــد بــود  کارگشــا و  اســت راه انــدازی ایــن مجمــع ایــده ای 

کــه منجــر بــه ارائــه راهکارهایــی مفیــد در جهــت حــل مشــکالت 

فعــاالن اقتصــادی اســتان می شــود. بــا ایجــاد ایــن ســاختار و آشــنا 

ــا وظایــف خــود، از طرفــی مــوازی کاری در میــان  شــدن تشــکل ها ب

اقتصــادی  تشــکل های  دیگــر،  ســوی  از  و  می یابــد  کاهــش  آنهــا 

و  همــدل  مطالبات شــان  ابــراز  و  پیــش رو  موانــع  رفــع  جهــت  در 

می شــوند. یک صــدا 

رئیــس پیشــین اتــاق تعــاون خراســان رضوی می گویــد: در بســیاری 

ــت  بخــش دولتــی در عرصــه اقتصــاد و فعالیت هــای  از مــوارد دخال

بــه رکــود و ســردرگمی فعــاالن ذی ربــط  بخــش خصوصــی منتــج 

کارمنــدان دســتگاه ها نیــز بــا تعبیرهــای ســلیقه ای از  شــده اســت. 

قوانیــن و مقــررات باعــث می شــوند اهــداف تشــکل ها بــه ســرانجام 

هــر  زیرمجموعــه  و  بنــگاه  بــه  جبران ناپذیــری  خســارات  و  نرســد 

مســتقل  دبیرخانــه ای  ایجــاد  لــذا  شــود.  وارد  اقتصــادی  تشــکل 

بــرای وحــدت تشــکل های اقتصــادی اســتان ســبب می شــود تــا 

ــه طــور  ــه ب ــع و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی از طریــق دبیرخان موان

ــرد. ــرار بگی ــری ق ــت پیگی ــتمر در دس مس
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کنکاشی در دست اندازهای روند توسعه اقتصاد ایران 
)گفت وگویی با سیدمحمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد(

در جستجوی »ریشه«ها 
)دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق خراسان رضوی(

شاخص ترین اقدامات دفتر کشاورزی اتاق خراسان رضوی در 4 سال اخیر

300

312

324
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کنکاشـــــی در 
دست اندازهای روند 
توسعه اقتصاد ایـــران

کشــاورزی خراســان رضــوی، بــازوی  دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

گــذر ایــن ســال ها، تمرکــز ویــژه ای بــر تحلیــل مشــکالت اقتصــادی  کــه در  مهــم پژوهشــی ایــن نهــاد بــه شــمار می آیــد 

کشــور بــا مداقــه بــر عوامــل بنیادیــن بــروز آنهــا داشــته و ریشــه های عــدم توســعه در ایــن بخــش را بــه بوتــه نقــد و 

گذاشــته اســت.  بررســی 

از ســیدمحمد بحرینیــان، صنعتگــر و پژوهشــگر توســعه،  بادعــوت  ایــران،  اتــاق  رئیــس  »غالمحســین شــافعی«، 

ــی  ــا نگاه ــور، ب کش ــاد  ــر اقتص گریبانگی ــای  ــه چالش ه ک ــد  کی ــن تأ ــا ای ــم ب ــد؛ آن ه ــر ش ــن دفت ــکل گیری ای ــتار ش خواس

گرفتــه شــود. ایــن دفتــر  کاوی مســائل، فاصلــه  عمیق تــر تحلیــل شــوند و از آن عــادت معهــود ســطحی زدگی در وا

کــه محــل اســتناد در تحقیقــات و  در ایــن مــدت، بــه اتــکای مطالبــه مذکــور، پژوهش هایــی را بــه انجــام رســانده 

اســت. بــوده  کالن  برنامه ریزی هــای 

گفتــه »ســیدمحمد بحرینیــان«، مدیــر دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه اتــاق مشــهد، تجربــه 117 ســاله  بــه 

ــه در  ک ــه ریشــه عــدم پیشــرفت ایــران و ضعف هــای متعــددی  ک کشــور پــس از انقــالب مشــروطه نشــان داده 

کشــور شــده اســت. دفتــر  گریبانگیــر ایــن  کــه  بنیــاد اقتصــاد آن وجــود دارد، بــه موضوعــات مختلفــی برمی گــردد 

کنــد  کــه دارد، بررســی و معرفــی  پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه در نظــر دارد ایــن عوامــل را بــر حســب شــناختی 

گــذار نمایــد. و قضــاوت دربــاره ایــن عوامــل را بــه مــردم وا

سید محمد بحرینیان
مدیــر دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کشــاورزی خراســان رضــوی 

تشریح مهم ترین اقدام های دفتر پژوهش های 
اقتصـــــــاد و توسعـــــــه اتـــــاق خراســـان رضـــــوی

 از زبان »سیدمحمد بحرینیان«
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گرفتار در دام سوءمدیریت ها کشوری غنی از منابع؛ اما  »ایران«، 

کــه ایــن دفتــر بــه ثمــر رســانده  کشــور و توســعه نیافتگی: حاصــل چــه بــوده اســت؟«... ایــن موضــوع یکــی از پژوهش هایــی اســت  »منابــع هنگفــت 

کــه: کشــور نشــان می دهــد  گزارش هــای بانــک مرکــزی و ترازنامــه انــرژی  کــه بــه اســتناد دو منبــع مهــم؛ یعنــی  اســت. تحقیقــی 

ــز  ــوده؛ و حیرت انگی کشــور ب ــار  ــی در اختی کالن ــع ارزی  ــا 1399(، مناب ــرای حــدود شــش دهــه )1338 ت  ب

ــان  ــا پای ــرد ت ک ــب  ــت تصوی ــورای امنی ــه ش ک ــال 1385  ــی از س ــر یعن ــای جدیدت ــت، از دوران تحریم ه اس

گذشــته بــرای  ســال 1399، معــادل 1475میلیــارد دالر بــه عبارتــی حــدود 65 درصــد منابــع شــش دهــه 

کشــور فراهــم بــود؛ امــا ایــن ارقــام، بــه توســعه اقتصــادی ایــران منتــج نشــده اند.

ــه نبــود  ــا بهان ــد؟ آی کشــورمان نیامده ان کمــک توســعه اقتصــادی  ــه  ــع سرشــار ب ــه چــرا ایــن مناب ک ح می شــود  ــا ایــن اوصــاف، ایــن پرســش مطــر ب

کجــای راه، مســیر بــه اشــتباه پیمــوده شــده اســت؟  امکانــات و ظرفیت هــا، وارد اســت یــا از 

کشــور مــا  کــرد: اینکــه ادعــا شــود منابــع وجــود نــدارد، ســخن بیهــوده ای اســت؛ زیــرا  کــه ذکــر شــد، عنــوان  بحرینیــان در پاســخ بــه پرســش هایی 

کارآمــدی تصمیم ســازان، فســاد،  کــه البتــه بــه دالیلــی ماننــد ســوءمدیریت، ضعــف دانــش، نا منابــع بســیار زیــادی در دل خــود داشــته و دارد 

کشــور مــا بیشــتر از بســیاری از  کــرد منابــع  رانت خــواری و...، از ظرفیت هــای موجــود بــه درســتی اســتفاده نشــده اســت. حتــی می تــوان ادعــا 

کارآمــد هدایــت نمایــد و بهــره وری خلــق  کشــورها بــوده؛ امــا مدیریــت اقتصــادی قابــل قبولــی وجــود نداشــته تــا پتانســیل مذکــور را بــه سمت و ســویی 

ــوده اســت.  کالن در ایــن بخــش ب کنــد. نتیجــه آن نیــز هدررفــت ظرفیت هــای 

کــه مــورد  گزارش هایــی  گفــت؛  گــزارش توســط دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه اتــاق مشــهد در ایــن چهــار ســال ســخن  بحرینیــان از ارائــه ســه 

گرفته انــد. کشــور نیــز قــرار  توجــه پژوهشــگران دانشــگاهی 

»جایــگاه ایــران در اقتصــاد جهانــی، مــوردکاوی مبالغه گویــی تــا واقعیــت«، »رونــد مقایســه ســپرده های بانکــی اســتان ها بــا 

کمبــود تســهیالت پرداختــی(« و »مــوردکاوی خــروج منابــع ذی قیمــت  کســر ذخایــر قانونــی )مــازاد یــا  تســهیالت پرداختــی پــس از 

کــه در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد از ســوی دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه  ارزی بــرای واردات«؛ عنــوان ســه پژوهشــی اســت 

گرفتــه اســت و تــا پایــان امســال نیــز، دو تــا ســه پژوهــش دیگــر از ســوی ایــن دفتــر منتشــر خواهــد شــد.  اتــاق مشــهد انجــام 
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کشور ج شده از  آمار تاسف بار منابع ارزی خار
ــرای واردات«، آمارهــای  ــزارش »مــوردکاوی خــروج منابــع ذی قیمــت ارزی ب گ ــر شــد،  ــر ذک ــه پیش ت ک امــا از میــان تالش هــای پژوهشــی 

کــرده اســت. درخــور تأملــی را منعکــس 

کشــور مــا، حتــی در دوران تحریم هــا، قــرار داشــته  کــه در اختیــار  کــه آمــار منابــع ارزی  گفتــه بحرینیــان، خروجــی ایــن تحقیــق نشــان می دهــد  بــه 

کــه بــه نوعــی حیرت انگیــز و تأســف بار اســت. ایــن موضــوع بــه فقــر اندیشــه و  ج شــده  کشــور خــار بــه دلیــل ضعــف و ناتوانــی در برنامه ریزی هــا از 

کــه  کشــور مرتبــط بــوده و عامــل آن هــم ریشــه در تاریــخ و عقب ماندگــی از علــوم و فنــون و بدســوادی مــا دارد  درماندگــی نظــری و عملکــردی در 

از قضــا بــه دفعــات شــاهد تکــرار آن بــوده و هســتیم.

گرفتــه از ســوی ایــن دفتــر، احصــاء و  کــه در تحقیقــات انجــام  مدیــر دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه اتــاق مشــهد بــا اســتناد بــه آمارهایــی 

کــرد: طبــق اســناد معتبــر بــه دســت آمــده؛ منتشــر شــده، اذعــان 

 بــه اذعــان بحرینیــان، میــزان منابــع ارزی فراهــم بــوده بــرای ایــران از ســال ۱385یعنــی از آغــاز دوران جدیــدی از تحریم هــا و 

ج شــده در ایــن 60  ــا پایــان ســال ۱398، معــادل 65درصــد از مجمــوع منابــع ارزی خــار تشــدید فشــارهای اقتصــادی ت

ســال اخیــر بــوده اســت. 

کتــاب »هنــر  ایــران شــهرت دارد، در  عنــوان طــراح تحریم هــای  بــه  کــه   )Richard Nephew( نفیــو ریچــارد  کــرد:  اضافــه  وی 

ــه نظــر می رســد سیاســت های اقتصــادی  ــه ب ک ــه می کنــد  کشــور ارائ ــع ارزی  ــردن مناب ک ج  ــاب خــار تحریم هــا«، نظریه هایــی در ب

اتخــاذ شــده در داخــل نیــز طبــق پیش بینی هــای نفیــو بــوده اســت. دلیــل ایــن اتفــاق نیــز عــدم اهلیــت حرفــه ای تصمیم گیــران 

بــوده اســت.

} از سال 1338  الـــــی 1399 کشور:  2 هزار و 262 میلیارد دالرمجموع منابع ارزی در اختیار 

1608 میلیارد دالر آن از محل
گاز  صادرات نفت و 

157میلیارد دالر از محل 
صادرات پتروشیمی

194میلیارد دالر از محل
 خدمات 

301 میلیارد دالر از به اصطالح صادرات 
غیر نفتی )که عمده آن خام فروشی بوده( 
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اتـــــــاق
نهـــــــم  303

{

آثـــــــــار مشهـــــــــود عـــدم اهلیت حرفه ای مدیران
ــی  ــای زندگ ــه اســتفاده از هــر ذره بینــی در تمــام زوای ــدون نیــاز ب کنــون ب ــه ایــن نبــود اهلیــت حرفــه ای، ا ک ایــن پژوهشــگر توســعه معتقــد اســت 

کــرات اقتصــادی برجــام،  کننــده و شــلخته توســعه شــهرها بگیریــد تــا مدیریــت فوتبــال، مذا مــا قابــل مشــاهده و لمــس اســت؛ از ســیمای نابــود 

ــزود: ــت. وی اف ــان اس ــاًل عی کام ــادی  ــی و اقتص ــال های تورم ــذر س گ ــرمایه ها در  ــن س ــل رفت ــذا، تحلی ــس علی ه ــع آب و ق ــودی مناب ناب

کشــور مــا در واقــع، مصداقــی بــرای اظهــارات ســر آرتــور لوئیــس )Sir Arthur Lewis( نوبلیســت و اقتصــاددان   موضــوع نبــود اهلیــت حرفــه ای در 

کــه بــه آمــوزش در آســیا  کــه در ســال ۱965میــالدی )۱344 شمســی( انتشــار یافتــه، در بخشــی  کتــاب »برنامه ریــزی توســعه«  شــهیر اســت. او در 

کنــد: می پــردازد، چنیــن بیــان مــی 

ــن  ــه ای ــدازه ای ب ــا ان ــگاه و ت ــاتید دانش ــم اس ک ــوق  ــت حق ــه عل ــدی ب ــا ح ــیا ت ــگاه در آس ــه دانش  »هزین

گرد بــه اســتاد به طــور غیرطبیعــی زیــاد اســت، پاییــن ارزیابــی می شــود. بســیاری  کــه نســبت شــا دلیــل 

کثــرت تعــداد دانشــجو بــه زیــان  از دانشــگاه های آســیا تعــداد بی شــماری دانشــجو دارنــد. همیــن 

کــه زایــد بــر میــزان  غ التحصیــل بی مایــه را  اســتانداردهای آنهاســت. در نتیجــه همه ســاله انبوهــی فار

ــد«. کار می کن ــازار  ــه ب ــتند، روان ــاری هس ــای ج تقاض

غ التحصیــالن بی مایــه، مصادیــق  کنیــم؛ یعنــی فار کــه ایــن اقتصــاددان به کارگرفتــه را می توانیــم به عینــه در جامعــه خــود مشــاهده   اصطالحــی 

کشــور و به ویــژه اقتصــاد ایــران دارد.  بــارزی در ناتوانــی اداره 

کشــورهایی  کــه مگــر  گفــت: البتــه بالفاصلــه ممکــن اســت ایــن پرســش بــه ذهــن خواننــده متبــادر شــود  کــرد و  وی بــه نکتــه دیگــری هــم اشــاره 

کســب  کره جنوبــی، چیــن، ژاپــن، تایــوان، ســنگاپور و مالــزی در آســیا نیســتند، پــس چگونــه جایــگاه امــروز را در اقتصــاد و صنعــت جهــان  ماننــد 

ــد و از دانــش دنیــا 4۰۰  کافــی ندارن ــد ســواد  ــد و پذیرفته ان کرده ان ــه آنهــا منظــور از اهلیــت حرفــه ای را درک  ک کرده انــد؟ دلیــل ایــن امــر آن اســت 

کردنــد و هدایــت اقتصــاد و توســعه را بــه آنهــا ســپردند.  ســال عقــب بوده انــد؛ بنابرایــن نخبــگان خــود را بــرای تصمیم گیری هــا، بــا دقــت انتخــاب 

کنونــی خــود دســت یافته انــد و مــا  کشــور مــا بــوده، بــه جایــگاه  کمتــر از منابــع ارزی ذکرشــده  کــه بســیار  کــره جنوبــی بــا منابعــی  در نتیجــه، چیــن و 

کوچه ایــم«! هــم در اصطــالح، هنــوز »انــدر خــِم یــک 

گــزارش مهــم امــا حــاوی نــکات تکان دهنــده و  کــرد: در دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه اتــاق مشــهد، دو  بحرینیــان خاطرنشــان 

ــه هنــوز منتشــر نشــده و عمــق درماندگــی نظــری و فقــر اندیشــه را در تصمیم گیری هــای اقتصــادی  ک ــز در دســت تهیــه داریــم  بحث برانگی

کــه  گرفتــار در شــکل ظاهــری واژه هــا همچــون دموکراســی، انحصــار، رقابــت و امثالهــم نشــان می دهــد؛ به ویــژه  کشــور در برخــی از دوره هــا و 

گرفتــار شــکل ظاهــری واژه هــا همچــون دموکراســی شــده ایم. 
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کتــاب »افســانه توســعه« نوشــته »اســوالدو د. ریــورو«)Oswaldo de Rivero( اندیشــمند   ایــن پژوهشــگر توســعه در ایــن خصــوص اشــاره ای بــه 

گفتــه: »در اغلــب  کــه 2۰ ســال نماینــده پــرو در ســازمان ملــل و ســازمان های اقتصــادی بــوده اســت. ایــن اندیشــمند  کــرد  آمریــکای التیــن 

کســب اســتقالل و پیــش از شــکل گیری ملــت، یعنــی  کشــورهای بــه اصطــالح در حــال توســعه، قــدرت سیاســی، یعنــی دولــت، از فرآینــد 

قبــل از پیدایــش یــک بــورژوازی واقعــی، و یــک اقتصــاد ســرمایه داری ملــی وحــدت بخــش، پدیــد آمــد.« 

کــه بــه غلــط »کشــورهای در حــال توســعه« نامیــده می شــوند،  کشــورهایی  کثــر  کتــاب آمــده اســت »بــه ایــن دلیــل، ا گفــت: در ایــن  بحرینیــان 

کــه بــه اصطــالح  کشــورهایی  کــودکان عشــق بــه آزادی هســتند و نــه فرزنــدان ثــروت طبقــه متوســط و پیشــرفت علمــی و فنــی. در اغلــب 

دنیــای در حــال توســعه را تشــکیل می دهنــد، ایجــاد دولــت ملــی پیشــرفته ســرمایه داری دموکراتیــک امکان پذیــر نبــوده اســت. بخــش 

کمنــد فقــر، عقب ماندگــی فنــاوری و تحــت حکومت هــای مســتبد یــا، در بهتریــن  بزرگــی از بشــریت همچنــان بــا درآمدهــای انــدک، در 

ــز در  ــی نی ــهیر آمریکائ ــمند ش ــا« )Francis Fukuyama( اندیش ــیس فوکویام ــد.« »فرانس ــی می کنن ــی زندگ ــی های قالب ــرایط در دموکراس ش

کشــورهای  کشــورها و فســاد ناشــی از آن در  کتــاب ارزشــمند خــود »نظــم و زوال سیاســی« بــا جزئیــات تمــام بــه دموکراســی ظاهــری در 

توســعه نیافتــه پرداختــه اســت.

گذشــته خــود نیــز  کــه حتــی از  کــرد: تجربه هــای زیســته دیگــران، بایــد چــراغ راه مــا در عرصــه تصمیم ســازی ها باشــد. دریــغ  بحرینیــان اضافــه 

نمی گیریــم. درس 

بــی برنامگــــــــی در
کشـــــــور اقتصــــاد 

کشــورمان نیــز در بــاب درماندگــی نظــری در بخــش اقتصــاد پرداخــت  ایــن پژوهشــگر بخــش صنعــت، بــه نقــل قولــی از یکــی از اســتادان فلســفه 

کشــور مــا، مشــروطه ناپختــه مانــد« زیــرا خودمــان فرآیندهــا را طــی نکردیــم و بــه علــت  گفــت: بــه قــول اســتاد »داوری اردکانــی«؛ »در  و 

درماندگــی نظــری و فقــر اندیشــه، دانــش مــا ظاهــری بــوده و در واقــع، جریــان اســتعمار مانــع از رســیدن مــا بــه ایــن دانــش می شــود. ایــن 

بــه تعبیــر بهتــر، یــک دموکراســی ظاهــری اســت.

کــه پــس از 115 ســال  کشــور و تکیــه بــر منابــع خــام، امــروز شــاهدیم  کــه بــه دلیــل بی برنامگــی در اقتصــاد  بحرینیــان معتقــد اســت 

گــر در ایــن بیــش از  کننــد. ا کشــف نفــت، هنــوز برخی هــا درصــدد هســتند تــا توســعه را بــا نفــت یــا بــا صــادرات مــواد خــام ایجــاد  از 

کنــون 95درصــد از صنایــع  یــک قــرن توانســته ایم بــا ایــن رونــد بــه توســعه برســیم، پــس شــاید بــاز هــم می توانیــم. وی ادامــه داد: ا

کشــور در رتبه بنــدی فنــاوری جهانــی در رده 3 و 4 یعنــی در رده صنایــع بــا فناوری هــای متوســط پاییــن و فنــاوری پاییــن هســتند؛ 

ــه  کک و فــرآورده هــای حاصــل از پاالیــش نفــت و امثالهــم. درواقــع ب ازجملــه فــوالد و ســیمان، محصــوالت معدنــی غیرفلــزی، 

کنیــم.  دلیــل بی برنامگــی، در ایــن عقب ماندگــی به ســر می بریــم و هنــوز نتوانســته ایم از مراحــل اولیــه جامعــه صنعتــی عبــور 
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کشور وضعیت بودجه های عمرانی 
 در 55 ســـــــال اخیــــــــــــر

کــه از قضــا، محــور یکــی از تحقیقــات انجــام  کشــور در ســال های مختلــف  ایــن پژوهشــگر توســعه در تشــریح وضعیــت مصــارف بودجــه  

گرفتــه در دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه اتــاق مشــهد بــوده نیــز اظهــار داشــت:

 به اتکای آمار بانک مرکزی:

کشور، 37 میلیارد ریال )3 میلیارد و 700 میلیون تومان(  در سال 1344 بودجه عمرانی 

 و در آخرین آمار مربوط به سال 1399، این بودجه 774 هزار و 685 میلیارد ریال برآورد شده است.

ــع  ــه قیمت هــای جــاری حــدود 529 هــزار میلیــارد تومــان در ایــن زمینــه مناب ــا ۱399، ب  در مجمــوع، طــی ســال های ۱344 ت

کنیــم، بــا مبلــغ  گــر ایــن جــدول را بــا شــاخص های تــورم رســمی بــه قیمــت ســال پایــه 1399 تورم زدایــی  کرده ایــم. ا مصــرف 

حیرت انگیــز 6 میلیــون و 187 هــزار و 29 میلیــارد تومــان روبــه رو می شــویم! 

کشــور آیــا در قــواره چنیــن منابعــی می باشــد؟ ســیل های ۱398، زلزله هــا و دیگــر خرابکاری هــا،  حــال بایــد پرســید وضعیــت عمرانــی 

گذشــته اســت.  کارآمدی هــا، ناتوانی هــا و عــدم اهلیــت حرفــه ای بســیاری از تصمیم گیــران اقتصــادی طــی یــک ســده  گویــای نا

کثــر ایــن منابــع صــرف شــده بــرای آنهــا نیــز از محــل درآمدهــای نفتــی و بخشــی هــم از محــل مالیات هــا بــوده اســت و نــه از  ا

کیفــی در اقتصــاد مولــد. محــل ارزش افــزوده واقعــی و رشــد 

ــی اســت. در  ــازه زمان کشــور در همیــن ب ــه هزینه هــای جــاری  ــه تأســف اســت، نگاهــی ب ــرد: آنچــه بیشــتر مای ک ــه  وی اضاف

همیــن بــازه زمانــی پیش گفتــه، منابعــی حــدود 2 میلیــون  و 536 هــزار و 673 میلیــارد تومــان صــرف 

گــر بــه قیمــت ســال پایــه  1399 تورم زدایــی شــود، ایــن مبلــغ بــه 18میلیــون  هزینه هــای جــاری شــده اســت. ا
کشــور را بــا وجــود همــه ایــن  و 205 هــزار و  165میلیــارد تومــان می رســد؛ امــا هنــوز ســاختار بوروکراســی، قــدرت ســازماندهی 
ــده اند؛  ــرا ش ــا اج ــا خط ــم ب ــی ه ــای عمران ــه پروژه ه ک ــویم  ــه می ش ــه متوج ــیل و زلزل ــد س ــی مانن ــدارد و در حوادث ــده ن ــرف ش ــع ص مناب

کــه آنهــا قــدرت  کمتــر دیــده می شــوند، چرا کره جنوبــی و چیــن بســیار  زیــرا بــه دانش هــای ظاهــری وابســته هســتیم. ایــن اتفاقــات در 

کــه خلــق ارزش افــزوده  کــرد  کــه بایــد چطــور منابــع را در مســیری مصــرف  ســازماندهی دارنــد، معنــای توســعه را می فهمنــد و می داننــد 

کنــد و ترقــی و رشــد را رقــم بزنــد.

کارآمدی هــا، فســاد، ســوء مدیریت ها و امثالهــم  کافــی درخصــوص نا کامــل  بــا جزئیــات  گــزارش بــه صــورت  بحرینیــان ادامــه داد: ایــن 

گــزارش، معــادل دالری بودجــه هــای جــاری و عمرانــی نیــز  کاملتــر بــرای مطالعه کننــدگان در ایــن  منتشــر خواهــد شــد. بــرای ایجــاد ذهنیــت 

گردیــده اســت. معــادل دالری منابــع صــرف شــده در بخــش عمرانــی  محاســبه و آورده شــده اســت. چگونگــی تبدیــل بــه دالر نیــز محاســبه 

ــورم  ــا اســتفاده از شــاخص ت ــر ب گ خ جــاری 6۰۱ میلیــارد و  575 میلیــون دالر می باشــد و ا ــر ــه ن ــا  ۱399، ب کشــورمان طــی ســال های ۱344 ت

کنیــم، بــه عــدد عجیــب یک هــزار و 180 میلیــارد دالر می رســیم.  ــکا بــه قیمــت ثابــت ســال 2۰2۰ دالر را تورم زدایــی  امری
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ــع صــرف شــده در بخــش بودجــه  همچنیــن، در بخــش مناب

جــاری، معــادل دالری ایــن منابــع بــه قیمــت جــاری 964،۱ 

 2۰2۰ ثابــت  قیمــت  بــه  چنانچــه  و  می شــود  دالر  میلیــارد 

 369 و   3هــزار  عــدد  بــه  کنیــم،  محاســبه  میــالدی 

ایــن  بــا  گفــت،  بایــد  واقــع  می رســیم. در  میلیــارد دالر 
حجــم منابــع عظیــم در اختیــار نهادهــای بروکراســی اجرایــی، 

ــواره ایــن  کافــی و در ق ــه حــد  ــوان ســازماندهی مناســب را ب ت

حجــم عظیــم منابــع صــرف شــده نداشــته ایم.

که  جالب اینجاست 

در  هزینه کــرد  میــزان  ایــن  وجــود  بــا   

بخش هــای بــه اصطــالح عمرانــی، هنــوز هــم 

گــر پروژه هــای  مجلــس و دولــت معتقدنــد، ا

رقــم می خــورد  عمرانــی اجــرا شــود، توســعه 

می یابــد  ارتقــا  اقتصــادی  زیرســاخت های  و 

چــه  تــا  امــا  شــد؛  خواهــد  ایجــاد  اشــتغال  و 

زمانــی بایــد در اندیشــه زیرســاختی باشــیم 

گذشــته مرتــب از آن دم زده  کــه در یــک ســده 

نگرفته ایــم؟  نتیجــه ای  و 

گذشــته بــرای نمونــه دســت مــا  در همیــن بیــش از یــک ســده 

کشــورهای خارجــی دراز بــوده و  ــرای تامیــن دارو بــه ســوی  ب

ایــن تولیــد بــه اصطــالح دارو در قریــب اعظــم مــوارد، مونتــاژ و 

کاالهــای  برچســب زنــی اســت. هنــوز در تولیــد ابتدایی تریــن 

گامــی برنداشــته و بــه واردات وابســته ایم. کشــور،  مــورد نیــاز 
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عدم دوراندیشی درباره صدور مجوزهای صنعتی
گزارش هــای در دســت تهیــه توســط دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه  بحرینیــان در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه یکــی از 

کــه در چهــار مــاه آینــده ارائــه خواهــد شــد، دربــاره تصمیمــات غلــط بــا ُبــرد  گــزارش  کــرد و توضیــح داد: ایــن  اتــاق مشــهد اشــاره 

کــه باعــث شــد تــا شــمار  کوتاه مــدت و فقــدان دوراندیشــی در صــدور مجــوز و ایجــاد واحدهــای صنعتــی اســت. رونــدی 
کــز صنعتــی شــکل بگیرنــد، بــدون آنکــه بــازار و حتــی تقاضــای الزم بــرای محصــوالت آنهــا فراهــم باشــد و ماحصــل ایــن رویــه  زیــادی از مرا

کالن بــود.  غلــط نیــز، از دســت رفتــن ســرمایه های 

که: کرده ایم  ح  گزارش، این پرسش مهم را مطر کرد: در روند تهیه این  وی اضافه 

کارخانــه یخچــال و فریــزر خانگــی فعــال، توانســته ایم در ایــن حــوزه در دنیــا حرفــی      آیــا مثــاًل بــا دارا بــودن 127 واحــد 

کنیــم و رقابــت را بــه بازارهــای جهانــی بکشــانیم؟ گفتــن داشــته باشــیم و برنــدی بین المللــی خلــق  بــرای 

 در واقــع عــدم توفیــق در ایــن زمینــه، بــه دلیــل درماندگــی نظــری بــوده اســت. برخــی تصمیم گیــران معتقدنــد بــرای جلوگیــری از انحصار، 

کــه بــا  ح می کننــد؛ در حالــی  هرچــه تعــداد واحدهــای صنعتــی بیشــتر شــود، بهتــر خواهــد بــود و واژه بزک شــده »ایجــاد رقابــت« را مطــر

کــه در بازارهــای جهانــی و در  کار، رقابــت مخــرب در داخــل شــکل می گیــرد. حــال آنکــه رقابتــی در بخــش صنعــت ارزشــمند اســت  ایــن 

کنــد و زیربنــای صنعــت خــود را بــه همیــن اتــکا، تقویــت نمایــد. از ســویی دیگــر، جلوگیــری  ســطح بین المللــی باشــد و منابــع ارزی وارد 

کــم واحــد در هــر رشــته فعالیــت بــه وجــود آیــد را بایــد بــا دولتــی »مقتــدر« و »بــه  کــه ممکــن اســت بــه دلیــل تعــداد  از سوءاســتفاده هایی 

کیفیــت تولیــد و خدمــات ارائــه شــده ایــن بنگاه هــا نظــارت بایســته ای داشــته باشــد. کــه بتوانــد بــر  کــرد  دور از فســاد« حــل 

کشور نگاهی به وضعیت واحدهای مرغداری 
کشــور زد و متذکــر شــد: در خصــوص تعــداد و ظرفیــت واحدهــای  گریــزی نیــز بــه تعــداد واحدهــای مرغــداری  ایــن پژوهشــگر توســعه، 

کشــور، دو مأخــذ آمــاری وجــود دارد؛  گوشــتی  غ  مــر

کشــاورزی نشــان می دهــد در ســال 1398، مجمــوع 16 هــزار و 347 واحــد مرغــداری  آمــار نامــه وزارت جهــاد 

کشتارشــده نیســت( در ایــران  غ  گوشــتی )ایــن بــه معنــای تولیــد یــا مــر غ  گوشــتی بــا ظرفیــت تولیــد حــدود 370 میلیــون قطعــه مــر غ  مــر

وجــود داشــته اســت.

گوشــتی،   همچنیــن بــر اســاس اطالعــات ارائــه شــده از ســوی مرکــز آمــار ایــران در ســال 1398 تعــداد مرغداری هــای 

کــه تنهــا 18 هــزار و 276 هــزار واحــد فعــال بوده انــد. ظرفیــت ایــن مرغداری هــا 417  20 هــزار و 520 واحــد بــوده 
کشــتار شــده نیســت(. غ  کــه بــه معنــای تولیــد یــا مــر گــردد  گوشــتی بــوده اســت )توجــه  غ  میلیــون و 555 هــزار قطعــه مــر

کرده انــد. در حالــی  گــزارش مرکــز آمــار، ایــن واحدهــا در مجمــوع 70 هــزار ظرفیــت شــغلی ایجــاد   بــه 

کــه در آمریــکا و تایلنــد نیــز واحــد   JBS S.A کــه یــک شــرکت اصالتــا برزیلــی بــه نــام

کشتارشــده اش  گوشــتی تولیــدی و  غ  تولیــدی دارد، آمــار مــر
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 برخــی تصمیم گیــران 
بــــــــرای  معتقـــــدنـــــــد 
جلوگیــری از انحصــار، 
تعــــــــــداد  هرچــــــــــــــه 
واحدهـــــای صنعتــــی 
بهتـــــــر  بیشــتر شــود، 
واژه  و  بــــود  خواهــــــد 
بـــــــزک شده »ایجـــــــاد 
مطــــــرح  را  رقابــــــت« 
می کننــد؛ در حالـــــــــی 
کار، رقابــت  کــه بــا ایــن 
مخـــــــــرب در داخـــــــل 
شــکل می گیــرد. حــال 
آنکــه رقابتــی در بخش 
صنـــــــعت ارزشمنـــــــد 
کــه در بازارهــای  اســت 
ــانی و در ســطح  جهـــــ
و  باشــد  بین المللــی 
کنــد  منابــع ارزی وارد 
صنعــت  زیربنـــــــای  و 
خــود را بــه همین اتکا، 

ــد ــویت نمای تقــــ

فقــط در ســایت برزیــل، یــک میلیــارد و 559 هــزار قطعــه بــوده اســت. 

یــک  کشــتار شــده اش  غ  تولیــد مــر آمریــکا  برزیلــی در  همیــن شــرکت 

غ بــوده و در ایــن ســایت 73۰۰۰ اشــتغال  میلیــون و 575 قطعــه مــر

کل اشــتغال واحدهــای بــه اصطــالح مرغــداری  دارد؛ یعنــی بــه انــدازه 

کشــورمان.

در مثالــی دیگــر یــک شــرکت عربســتانی بــا نــام اختصــاریACOLID  در 

کشــتار شــده داشــته اســت.  غ  همــان ســال، تعــداد 562 میلیــون مــر

کشــورمان تنهــا بــه  کــه در ایــن زمینه هــا در  ایــن حقایــق نشــان می دهــد 

صــورت نمایشــی عمــل شــده اســت. ایــن تعــداد واحدهــای مرغــداری 

کوتوله پــروری می توانیــم  کننــد؟ آیــا بــا  کســی قــرار اســت رقابــت  بــا چــه 

کــه می بینیــم بــا وجــود ایــن  کنیــم؟ درحالــی  در جهــان عــرض انــدام 

همــه بــه اصطــالح واحــد مرغــداری رقابتــی صــورت نمی پذیــرد و قیمــت 

گونــه واحدهــا  کمتــر! ایــن  گران تــر می شــود و تقاضــا در بــازار  غ هــر روز  مــر

گزیــر بــه رقابــت مخــرب هســتند. در نهایــت نا

ایــن  تمــام  کــه  اســت  ایــن   توجــه  قابــل  نکتــه  داد:  ادامــه  وی 

مرغداری هــا نیــز فعالیــت نمی کننــد، امــا همــه آنهــا ســهمیه دارنــد! 

گمــرک ایــران، در 20 ســال اخیــر بــه میــزان  همچنیــن بــر اســاس آمــار 

کنجالــه ســویا داشــته ایم و همیشــه از ایــن  14 میلیــارد دالر واردات 

کشــورهای خارجــی وابســته بوده ایــم. در حالــی تعــداد  بابــت بــه 

یعنــی  ارزش  کــه زنجیــره  کرده ایــم  ایجــاد  زیــادی واحــد مرغــداری 

نهاده هــای مــورد نیــاز ایــن بخــش را مــورد غفلــت قــرار داده ایــم. در 

کرده ایــم. کوتوله پــروری را رایــج  حقیقــت همچــون بســیاری از امــور، 

تصمیم گیــران  کارآمــدی  نا و  ســوء مدیریت  دهنــده  نشــان  ایــن   

ــر پژو هش هــای اقتصــاد و توســعه،  کشــور اســت. مــا در دفت اقتصــادی 

بــه دنبــال بیــان ایــن حقایــق هســتیم؛ زیــرا در اغلــب تحلیل هــا، بــه 

ایــن زاویــه از مســائل، نــگاه نمی شــود و راهکارهــا نیــز اغلــب ســطحی 

کــه  هســتند و بــه تخصیــص یارانــه بــرای واردات، محــدود می شــوند 

کشــور اســت.  نتیجــه اش خــروج بیشــتر ارز و منابــع از 
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کــه از ســوی ایــن دفتــر در دســت تهیــه اســت، نشــان دهنــده ناتوانــی  گــزارش دیگــری  گفتــه بحرینیــان،  بــه 

فکــری در برنامه ریزی هــا و اتــالف منابــع می باشــد. 

کشاورزی کشور در حوزه  ارزیابی وضعیت 

کــه عهدنامــه  کــه از ســال ۱2۰2 شمســی  او اظهــار داشــت: مــا بــه صراحــت اعــالم می کنیــم و مســتندات آن را هــم در اختیــار داریــم 

کشــورهای شــرق مدیترانــه تــا هنــد و حــوزه بالــکان و شــیخ نشــین های عــرب خلیج فــارس، روســیه و  ترکمانچــای بســته شــد، در 

کشــورهای آســیای میانــه هیــچ برنــدی شــکوفا نشــد؛ امــا جهــان پیشــرفته شــامل اروپــای غربــی، آمریــکای شــمالی، چیــن و ژاپــن 

کشــاورزی و صنعــت خودمــان،  کنــون مــا در بخش هــای  کننــد. ا کار  کــه چــه بایــد انجــام دهنــد و چگونــه در صنعــت  فهمیدنــد 

پیشــرفتی مشــاهده نمی کنیــم. 

ح  ــر اســاس نتایــج طــر کشــاورزی آمــار تأســف باری وجــود دارد. تعــداد اشــتغال مــا در ایــن بخــش ب ــرد: در  ک ــه  بحرینیــان اضاف

کار در ســال 1399، در مقایســه بــا نخســتین سرشــماری ســال 1335 مرکــز آمــار ایــران، افزایــش  آمارگیــری نیــروی 

کاهشــی  کشــورهای پیشــرفته معمــواًل ایــن آمــار  کــه در همــه  اشــتغال 700 هــزار نفــری را نشــان می دهــد؛ امــا چــرا در حالــی 

گفــت دلیــل آن پیشــرفت نکــردن ماســت. یــا نتوانســته ایم یــا نخواســته ایم  کشــور مــا افزایــش می یابــد؟ در پاســخ بایــد  اســت، در 

کــه در آن،  گام برداریــم. شــکل پیشــرفته ای  کشــاورزی مکانیــزه  کــه بــه ســمت صنعــت و  کار را نداشــته ایم  یــا اراده انجــام ایــن 

کمتــر اســت.  ک،  تــر و هدررفتگــی منابــع مهــم آب و خــا بهــره وری محصــول باال

کــه بــا  کــه حــاوی تلنگرهــای جــدی می باشــد؛ نشــان خواهیــم داد  کــرد: درگــزارش دیگــری  ایــن پژوهشــگر توســعه خاطرنشــان 

کشــاورزی و دامپــروری مــا منفــی اســت. کشــور، هنــوز تــراز محصــوالت  وجــود ایــن همــه چپاول هــای آبــی در 

گازوئیل در ادوار مختلف هزینه های واردات بنزین و 
مدیــر دفتــر پژوهش هــای اقتصــاد و توســعه اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی همچنیــن بــا اشــاره بــه اســتخراج آمــار واردات بنزیــن 

کــرد: نخســتین واردات بنزیــن در ســال ۱299 شمســی و در عصــر قاجــار  گزارشــی از ســوی ایــن دفتــر، عنــوان  و ارزش دالری آن، در 

گمرکــی بــه ارزش 3 میلیــون ِقــران ثبــت شــده اســت. گرفتــه و در اســناد  )پــس از مشــروطیت(، انجــام 

ــوده و  ــه دود نم ک ــی  ــادل دالری ارزش بنزین ــه مع ک ــد  ــان می ده ــبات نش ــا 1397، محاس ــال 1381 ت ــه داد: از س وی ادام

کــه  بــه هــوا فرســتاده ایم، حــدود 200 میلیــارد بــوده اســت و مســتندات نشــان می دهــد در ایــن میــان بــرای چنــد ســالی 

ــن  ــه ای ک ــوده  ــارد دالر ب ــدود 37 میلی ــدود ح ــال مح ــد س ــول در چن ــن محص ــوده، ارزش واردات ای ــه نب ــار محرمان ــه آم ارائ

کشــور  کــه حتــی یــک ِســنت از ایــن مبلــغ در صنایــع خودروســازی  نشــان دهنده عمــق فاجعــه می باشــد. ایــن در حالــی اســت 

ــده،  گردی ــتند  ــوز« مس گازس ــه  ــی پای ــور مل ــاوری موت ــش و فن ــاب »دان کت ــه در  ــق آنچ ــه مطاب ــت. بلک ــده اس ــرمایه گذاری نش س

کــه بانــک توســعه اســالمی بــرای تحقیقــات موتــور ملــی اختصــاد داد، طبــق تصمیــم  مبلــغ حــدود 100 میلیــون دالری 

گردیــده و تالش هــای فرزنــدان و  پــژو پرداخــت  بــرای پرداخــت واردات قطعــات منفصلــه  ایــران خــودرو  مدیرعامــل وقــت 

ــا مشــکل مواجــه نمــوده اســت. کشــور را ب کارشناســان ارزشــمند ایــن 
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کــه از ســال 1367 تــا 1397 مصــرف شــده، حــدود 319 میلیــارد دالر مبتنــی  گازوئیلــی  کــرد: ارزش دالری  کیــد  بحرینیــان تأ

گازوئیــل در  ــرآورد می شــود و در مجمــوع معــادل حــدود 519 میلیــارد دالر بنزیــن و  ــرژی وزارت نیــرو ب ــر داده هــای ترازنامــه ان ب

ــا حــوزه  ــد مرتبــط ب ــه فکــر ســرمایه گذاری در بخش هــای مول کشــورمان اصــاًل ب ــم  و تصمیم گیــران اقتصــادی  ــرده ای ک کشــور دود و تلــف 

کشــور از راه  کــه قــوه مجریــه و قــوه مقننــه شــیفته حــل مشــکالت  خــودرو نبــوده انــد. تاریــخ اقتصــادی طوالنــی اخیــر مــا نشــان می دهــد 

واردات بوده انــد و بــه نظــر می رســد بــه جــز مصــرف نفــت، راه حــل دیگــری را نمی داننــد. 

بررسی وضعیت توسعه
 شرکت های فوالدی در ایران

گزارش هــای در حــال تهیــه دفتــر پژوهش هــای  بحرینیــان بــا اشــاره بــه بررســی وضعیــت شــرکت های فــوالدی در ایــران در یکــی از 

کــه انجــام دادیــم، تعــداد 1535 شــرکت در حــوزه انــواع فــوالد در  اقتصــاد و توســعه اتــاق مشــهد، اظهــار داشــت: طبــق بررســی هایی 

کــه 917 واحــد از ایــن تعــداد فعــال و 618 واحــد در دســت اجــرا هســتند. از ایــن تعــداد، 240 واحــد در اصفهــان  کشــور وجــود دارد 

کــه  کــه ایــن تعــداد واحــد صنعتــی  ح می شــود  کــه بــا بحــران منابــع آبــی روبــه رو اســت. حــال ایــن پرســش مطــر مســتقر اســت؛ اســتانی 

بســیاری مشــابه بــوده، بــر اســاس چــه فکــر و برنامــه ای ایجــاد شــده اند؟ 

کــرد: بــه عنــوان یــک صنعتگــر و همچنیــن یــک  کشــور را نگران کننــده دانســت و اضافــه  وی تکــرار مکــرر اشــتباهات در بخــش اقتصــاد 

کــه چــرا مــا بــرای مثــال در صنعــت خــودرو  کنــد و بگویــد  کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تحلیلــی ارائــه  پژوهشــگر، مطالبــه آن را دارم 

ــرد  ــی، هزینه ک ــال ها بالتکلیف ــا را از س ــاید م ــا ش ــت، ام ــان نیس ــش آس ــن پرس ــواب ای ــد ج ــر چن ــیده ایم؟ ه ــی رس ــه از ناتوان ــن درج ــه ای ب

بیهــوده و خســارت های ســنگین در ایــن صنعــت، برهانــد. 

کرد: بحرینیان در جمع بندی اظهاراتش خاطرنشان 

گروهــی، بــه صــورت مونولــوگ و یک طرفــه   امــروز تصمیم گیــران و سیاســتگذاران در صداوســیما یــا رســانه های 

کــه متــر و معیــار آن هــم فقــط اعــداد و مســتندات  کار می پردازنــد  گــزارش   بــه بیــان 
ً
ظاهــر می شــوند و صرفــا

کیفیــت تصمیم هــا نیســت. خــالء بــزرگ  کــه آنهــا هــم جــای بحــث و حقیقت یابــی دارنــد و حــرف از  کّمــی اســت 

کشــور در مباحثــه رودررو بــا نخبــگان مســتقل وفــادار بــه  کشــور مــا، عــدم حضــور تصمیم گیــران اقتصــادی  امــروز 

گذشــته  منافــع ملــی اســت. بــر اثــر همیــن بی توجهــی و یــا عــدم اهلیــت حرفــه ای بســیاری از آنــان در یــک ســده 

کارآمــدی و  ــل چرکیــن نمایش هــای دروغیــن و فســاد و نا گرفتــن تحریم هــا، ُدَم خ دادن و شــدت  ــا ر ــه ب ک ــود  ب

کــی ناشــی از ناتوانــی در اقتصــاد رســیده و  کشــور بــه مرحلــه خطرنا بدســوادی چنیــن نمایــان و ظاهــر شــده و 

کــه هنــوز بــا وجــود ذخیــره  کــرد  گذشــته از دســت داده ایــم. امــا بایــد عنــوان  فرصت هــای طالیــی را در یــک قــرن 

کشــورمان امــکان جبــران ایــن عقب ماندگی هــا را دارد.  دانایــی، 
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در جستجوی »ریشه«ها

که بررسی هایش در عمق  »دفتر مطالعات و پژوهش ها«، بازوی تحقیقاتی اتاق مشهد بوده 
مشکالت و مباحث اقتصادی، پشتوانه مطالبه گری ها و پیگیری هاست:

گرفتــن در  ــا قــرار  ــه ب ک ــد؛ داده هایــی  در دنیــای امــروز داده هــای آمــاری نقــش انکارناپذیــری در برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری ها دارن

بطــن تحقیقــات و پژوهش هــا، یــا بــه راهــکار تبدیــل می شــوند یــا بــه مســیر راه. جایــگاه و اهمیــت پژوهــش زمانــی معنــا و تجلــی می یابــد 

کالن. کــه مبنــای مطالبه گــری شــود یــا بهانــه پیگیــری یــا حتــی تکیه گاهــی بــرای تصمیم ســازی در ســطوح 

کــه در امــر  کشــاورزی خراســان رضــوی در ســال های اخیــر، بــه اتــکای تجربــه  بلنــد و باالیــی  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

مطالبه گــری داشــته، بــازوی پژوهشــی و تحقیقاتــی خــود را مســتمرًا تقویــت نمــوده تــا پشــتوانه محکم تــر و متقن تــری را در ایــن 

مســیر همــراه خــود داشــته باشــد. 

پارلمــان بخــش خصوصی اســتان بــا عنایت به وظیفه ذاتی خــود، در موضوعاتی همچون 

کشــور، تدویــن برنامه هــای توســعه، اســناد آمایــش، قوانیــن و  تدویــن قانــون بودجــه 

کســب و کار اثرگــذار  کــه بــر محیــط  بخشــنامه های مرتبــط بــا فعالیت هــای اقتصــادی و... 

کارشناســی خــود پرداختــه و تــا حــد ممکــن در تــالش اســت  هســتند، بــه ارائــه نظــرات 

ــه انتفــاع بخــش خصوصــی را در پــی  ک ــا قوانینــی وضــع و رویه هایــی اجــرا شــوند  ت

داشــته باشــد و یــا الاقــل از بــروز خســران بــرای ایــن بخــش پیشــگیری شــود. 

در ایــن مطلــب مــروری بــر فعالیت هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی اتــاق مشــهد بــا محوریــت دفتــر تخصصــی مرتبــط 

در آن خواهیــم داشــت:
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کشاورزی خراسان رضوی شهرام عیدی زاده سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و 

اهــــداف شکل گیری دفتــــر مطالعــات 
و پژوهش های اتاق خراسان رضوی

کــرد و عمــده تمرکــز خــود را بــر  دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق مشــهد از فروردیــن ســال ۱4۰۰ بــا رویکــردی جدیــد فعالیــت خــود را آغــاز 

کــه ریشــه یابی مشــکالت را دنبــال می نمودنــد. ایــن بخــش توانســته در همیــن یــک ســال و انــدی فعالیــت خــود، بــه  تحقیقاتــی مصــروف نمــود 

ــی و حتــی رســانه هــا تبدیــل شــود. ــرای فعــاالن اقتصــادی، نهادهــای متول ماخــذ اطالعــات آمــاری و تحلیلــی ب

ــاق مشــهد، وظیفــه ایــن دفتــر در وهلــه نخســت، اعــالم نظــرات  گفتــه »شــهرام عیــدی  زاده«، سرپرســت دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای ات ــه  ب

گفت وگــوی دولــت  کارشناســی و انجــام پژوهــش در خصــوص موضوعــات ارجاعــی هیات رئیســه و هیــات نماینــدگان اتــاق، دبیرخانــه شــورای 

کمیســیون ها، تشــکل های تحــت پوشــش اتــاق، واحــد امــور بین الملــل و... اســت. و بخــش خصوصــی اســتان، 

کــه طبــق قانــون بایــد از  کالنــی تمرکــز دارد  کــرد: قســمت دیگــر بررســی های پژوهشــی ایــن دفتــر بــر موضوعــات و برنامه ریزی هــای  وی اضافــه 

بخــش خصوصــی در مــورد آن اســتعالم و نظرخواهــی شــود. صرف نظــر از اینکــه ایــن اخــذ نظــر از ســوی نهادهــای دولتــی و متولــی انجــام می شــود 

ح هــا و لوایــح مجلــس شــورای اســالمی، آیین نامه هــا و  یــا نــه؛ اتــاق بازرگانــی مشــهد خــود در ایــن حــوزه پیش قــدم شــده و ضمــن بررســی طر

ــتاندارد،  ــاورزی، اس کش ــاد  ــتانداری، صمــت، جه ــتانی )اس ــتگاه های اجرایــی اس ــنامه های دس ــران، بخش ــات وزی ــت و هی ــای دول تصویب نامه ه

کــدام از مــوارد مذکــور  راه و شهرســازی، اقتصــاد و دارایــی و...( و غیــره؛ مواضــع و دیدگاه هــا و رویکردهــای انتقــادی بخــش خصوصــی را بــرای هــر 

ارائــه می نمایــد. 

کشــاورزی،  ح هــای پژوهشــی و تحقیقاتی در زمینه های بازرگانی، صنعتی، معدنی،  گفــت: تهیــه و اجــرای طر وی 

ســرمایه گذاری و نیــز، برقــراری ارتبــاط بــا تشــکل ها، دفتــر ارتبــاط بــا اعضــای اتــاق و واحدهــای اقتصــادی، 
گــردآوری مســائل و مشــکالت شــاخص و انجــام پژوهــش در زمینه هــای مــورد  تولیــدی، بازرگانــی جهــت 
کــه بــرای دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق مشــهد تعریــف  درخواســت آنــان، از دیگــر وظایفــی اســت 

شــده اســت.

کمیســیون های  گفتــه سرپرســت دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق مشــهد، حضــور در جلســات اتــاق از قبیــل نشســت   بــه 

ج از اتــاق،  گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی، جلســات تشــکل ها و همچنیــن نشســت های مرتبــط خــار تخصصــی، شــورای 

کمــک می کنــد. کارشناســی از ســوی ایــن دفتــر  ــه نظــرات  ــردآوری مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی جهــت ارائ گ ــه  ب
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مـــــــروری  بر  مــــهمتریـــــــن 
اقـــــــــدامــــــات      دفــــتـــــــــــر 

مطالعات و پژوهش های 
اتـــاق خراســـان  رضـــــــوی

ــر  در ادامــه ایــن نوشــتار، پژوهش هــا و دســتاوردهای برجســته دفت

مطالعــات و پژوهش هــای پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان را مــرور 

کــرد: خواهیــم 

گذشــته  دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق مشــهد در ســال ۱4۰۰، درخصــوص وضعیــت الیحــه بودجــه 1401، مقایســه آن بــا بودجــه ســالیان 

ــز  ــاق و نی ــه پیشــنهاداتی در جلســات هیات رئیســه و هیــات نماینــدگان ات ــه ارائ ــه منجــر ب ک گزارشــی تهیــه نمــود  ــی و اســتانی  و... در ســطح مل

گردیــد. عیــدی زاده در تشــریح نــکات مهــم ایــن پژوهــش،  نشســتی در اتــاق مشــهد بــا حضــور نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســالمی 

گذشــته و شــکاف  گــزارش پــس از تشــریح ابعــاد الیحــه بودجــه ۱4۰۱، بــه مقایســه رونــد بودجه نویســی طــی ۱۰ ســال  اظهــار داشــت: در ایــن 

گردیــد، در خصــوص  گــزارش بــه تفکیــک و بــه تفصیــل تشــریح  درآمدهــا و هزینه هــا پرداختــه شــد. وضعیــت درآمدهــا و هزینه هــای دولــت در ایــن 

گــذاری معــادن، وضعیــت بــورس و... توضیحاتــی مبســوط  نــکات مهــم تبصره هــای الیحــه بودجــه از جملــه مــوارد مالیاتــی، افزایــش دســتمزد، وا

کارشناســی الیحــه بودجــه ۱4۰۱ عنــوان شــد. گــزارش، نقــاط مثبــت و منفــی  گردیــد و در ادامــه  ارائــه 

کنــدوکاو منابــع درآمــدی، هزینــه ای و بودجه هــای  بررســی و تحلیــل وضعیــت بودجــه اســتان در الیحــه 1401، 
گفتــه سرپرســت  ــه  کــه ب گذشــته و... از دیگــر مــواردی هســتند  ــا ســال های  عمرانــی اســتان و مقایســه آن ب
گــزارش آمــده و در غایــت امــر، پیشــنهادات اســتانی و  دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق اســتان در ایــن 

ملــی الیحــه بودجــه 1401 بــه طــور مشــخص و دقیــق ارائــه شــده اســت.

گفتنــی اســت در ســال ۱4۰۱ نیــز تحلیــل و پژوهــش مفصلــی در خصــوص الیحــه بودجــه ۱4۰2 از ســوی دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق مشــهد 

گــزارش در  گرفــت. بخش هــای مختلــف ایــن  جمع بنــدی شــد و از ســوی پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان در اختیــار نهادهــای متولــی قــرار 

جلســات بــا مســئوالن دولتــی، محــور مطالبه گــری بــود. 

گزارش تحلیلی الیحه بودجه
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ح حــذف ارز ترجیحــی بــر اقتصــاد و  بررســی پیرامــون اثــرات طــر

ــش  کاه ــت  ــنهادهایی در جه ــا و پیش ــه و راهکاره ــت جامع معیش

کــه از ســوی ایــن  نتایــج منفــی ایــن تصمیــم، پژوهــش دیگــری بــود 

دفتــر انجــام شــد. 

عیــدی زاده در تشــریح برخــی نــکات ایــن پژوهــش توضیــح داد: در 

گــزارش بــه بررســی شــرایط وضــع ارز ترجیحــی و فســاد  ایــن 

کشــور از بابــت ایــن تصمیــم وارد شــده،  کــه بــه  و زیانــی 

پرداخته ایــم و در ادامــه، رونــد و عوامــل حــذف ایــن ارز را در قالــب 

دو ســناریو بررســی نمودیــم:

بــرای  کافــی  ارزی  ذخایــر  مرکــزی  بانــک  نخســت،  بحــث  در   

خ ارز را ســرکوب می کنــد؛ و در مقطــع دوم،  مداخلــه داشــته و نــر

کاهــش  همچنیــن  و  ارزی  ذخایــر  صحیــح  مدیریــت  عــدم  بــا 

تزریــق  امــکان  از شــوک خارجــی،  ناشــی  کشــور  ارزی  درآمــد 

گــزارش مزبــور، تاثیــرات و  مــداوم ارز بــه بــازار از بیــن مــی رود. در 

کشــور  کــه در هــر یــک از ایــن دو ســناریو بــرای اقتصــاد  شــرایطی 

پدیــد می آیــد، بررســی شــده اســت.

سرپرســت دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق مشــهد افــزود: در 

کشــاورزی  ادامــه ایــن تحلیــل، اثــرات حــذف ارز ترجیحــی بــر بخش 

کاوی  بــه عنــوان یکــی از اثرپذیرتریــن بخش هــا از ایــن اتفــاق، وا

گــزارش، برپایــه ماتریس حســابداری  شــده اســت. مطالعــات ایــن 

ســال  ســتانده  داده-  جــدول  آخریــن  برمبنــای  و  اجتماعــی 

خ ارز، قیمــت  ــر ــر شــدن ن ــا دو براب ــه ب ک ــت از ایــن دارد  1390 حکای

خواهــد  افزایــش  3۱درصــد  تــا   ۱6 بیــن  کشــاورزی  محصــوالت 

داشــت و بیشــترین ایــن تغییــرات مربــوط بــه محصــوالت دام و 

افزایــش جــدی خواهــد  ایــن محصــوالت  قیمــت  و  بــوده  طیــور 

گــزارش، پیشــنهادهایی در خصــوص حــذف ارز  داشــت. در ادامــه 

ــت. ــده اس گردی ــه  ــی ارائ ترجیح

ح حذف ارز ترجیحی بررسی آثار اجرای طر
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مطالعــات  دفتــر  ســوی  از  شــده  انجــام  پژوهش هــای  دیگــر  از 

کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  پژوهش هــای  و 

کم آبــی  و  خشکســالی  موضــوع  بــه  می تــوان  رضــوی،  خراســان 

کارشناســی در زمینــه بهــره وری آب  اســتان و ارائــه راهکارهــای 

کــرد. اشــاره  خطــه  ایــن  در  کشــاورزی 

عیــدی زاده توضیــح داد: در پژوهــش مذکــور، ۱2 برنامــه اجرایــی را 

بــه عنــوان راهکارهــای موجــود )بــا توجــه بــه شــرایط مختلــف( ارائــه 

کــه هرکــدام از برنامه هــا دارای چنــد زیــر بخــش هســتند.  نمودیــم 

ــت و بخــش  گفت وگــوی دول ــور در جلســه شــورای  برنامه هــای مزب

خصوصــی اســتان ارائــه و مصــوب شــد. 

ــع  ــت مناب ــی وضعی ــس از بررس ــزارش، پ گ ــن  ــرد: در ای ک ــان  وی بی

آبــی و ســایر متغیرهــای ایــن حــوزه در ایــران و اســتان خراســان 

رضــوی )همچــون وضعیــت چاه هــا، بیــالن آب، حجــم برداشــت 

و...( بــه بررســی مهم تریــن چالش هــای مدیریــت آب اســتان 

آب  بهــره وری  ارتقــای  راهکارهــای  ســپس،  کردیــم.  ورود 

زیربرنامه هایــی  و  زمان بنــدی  برنامــه  بــا  اســتان  کشــاورزی 

حفاظتــی،  کشــاورزی  توســعه  به باغــی،  و  به زراعــی  همچــون 

گلخانــه ای،  کشــت های  بهبــود توســعه مکانیزاســیون، توســعه 

کشــت و... ارائــه شــد. اصــالح الگــوی 

کم آبی استان کارشناسی موضوع خشکسالی و 
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در پژوهشــی بــا موضــوع مشــکالت بانکــی فعــاالن اقتصــادی از 

ســوی دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق مشــهد، مــروری بــر 

)نقدینگــی  منتخــب  اقتصــادی  شــاخص های  وضعیــت  آخریــن 

ــی،  ــب نقدینگ ــوالت ترکی ــی، تح ــی و نقدینگ ــه پول ــد پای ــی، رش ــه پول و پای

ســپرده ها،  ســالیانه  رونــد  بانکــی،  تســهیالت  مانــده  ســالیانه  رونــد 

رونــد تســهیالت پرداختــی بانک هــا، تســهیالت پرداختــی بــه تفکیــک 

اســت. گرفتــه  صــورت  و...(  اقتصــادی  بخش هــای 

در  مشــهد  اتــاق  پژوهش هــای  و  مطالعــات  دفتــر  سرپرســت 

گفــت: پــس از مــرور آخریــن  گــزارش  خصــوص دیگــر نــکات ایــن 

وضعیــت شــاخص های اقتصــادی منتخــب، آمارهــای مرتبــط بــا 

ایــن موضــوع بــرای اســتان خراســان رضــوی شــامل رونــد منابــع 

و مصــارف بانکــی، مقایســه مانــده منابــع و مصارف اســتان های 

خراســان رضــوی و اصفهــان، رونــد مانــده ســپرده و تســهیالت 

بانک هــای اســتان، مقایســه رشــد منابــع و مصــارف بانکــی در 

کمیســیون هماهنگــی بانک هــای  بانــک مرکــزی و  داده هــای 

بانک هــای  تفکیــک  بــه  مطالبــات  و  منابــع  نســبت  اســتان، 

اســتان و...( بررســی شــده اســت.

گــزارش، مشــکالت حــوزه  عیــدی زاده ادامــه داد: در ادامــه ایــن 

بــا  مرتبــط  بانکــی  )مشــکالت  اســتانی  و  ملــی  بخــش  دو  در  بانکــی 

کالن بانکــی  فعــاالن اقتصــادی و نیــز چالش هــای موجــود در موضوعــات 

کاوی شــده اســت. بــه همــراه راهکارهــای پیشــنهادی( بــه تفصیــل وا

کاوی مشکالت بانکی فعاالن اقتصادی وا
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ــران و  ــی ای ــازار صادرات ــن ب ــن و اصلی تری ــوان مهم تری ــه عن ــتان ب ــش افغانس نق

کســی پوشــیده نیســت؛ بــر همیــن اســاس و بــا عنایــت بــه  خراســان رضــوی بــر 

کشــور، دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق  تغییــر و تحــوالت سیاســی در ایــن 

گزارشــی بــه تحلیــل شــرایط پیــش روی افغانســتان  اســتان بــر آن شــد تــا در 

بپــردازد.

از معرفــی شــرایط سیاســی  پــس  پژوهــش،  ایــن  در  زاده،  عیــدی  گفتــه  بــه 

دوره هــای  در  کشــور  ایــن  توســعه  عــدم  دالیــل  و  افغانســتان  اقتصــادی  و 

گــون، اهمیــت اســتراتژیک پایانه هــای مــرزی افغانســتان، تاثیــر تحــوالت  گونا

کشــور بــر مســیرهای تجــاری و مرزهــا و بنــادر منطقــه مــرور شــد. همچنیــن  ایــن 

و  کشــور  ایــن  معــادن  ظرفیــت  افغانســتان،  بــرای  »الجــورد«  راه  اهمیــت 

گرفــت. در پژوهــش  چشــم انداز شــاخص های اقتصــادی آن مــورد بررســی قــرار 

افغانســتان )صــادرات و واردات(،  و  ایــران  بــه تجــارت  مذکــور، نگاهــی هــم 

کشــور و... داشــتیم و بــه همیــن اســتناد  وضعیــت مالــی و اقتصــادی فعلــی ایــن 

کشــور را پیــش بینــی نمــوده و ظرفیت هــای موجــود  نیــز آینــده مــراودات دو 

کردیــم.  بــرای تــداوم ایــن ارتباطــات اقتصــادی را اعــالم 

تحلیــل  و  بررســی  دفتــر،  ایــن  دســتاوردهای  و  اقدامــات  از  دیگــر  یکــی 

اســت.  بــوده  کشــور  توســعه  هفتــم  برنامــه  پیش نویــس 

گفــت: در ایــن پژوهــش، پیشــنهادهای اتــاق  عیــدی زاده در ایــن خصــوص 

مشــهد برگرفتــه از نظــرات تشــکل ها و فعــاالن اقتصــادی بــا محورهــای بهبــود 

کســب وکار، رفــع موانــع تولیــد، توانمندســازی بخــش خصوصــی و  فضــای 

ــنهادی  ــکام پیش ــن اح ــد. ای گردی ــع  ــد، تجمی ــل تولی ــره وری عوام ــای به ارتق

کشــاورزی، صنعــت، معــدن،  )بیــش از 2۰۰ پیشــنهاد( بــه تفکیــک بخش هــای 

کالن و... تدویــن شــد و جهــت بررســی و اعمــال آن در برنامــه  تجــارت، اقتصــاد 

گردیــد. مذکــور، بــه نهادهــای مرتبــط ارجــاع 

تحلیلی پیرامون آینده روابط اقتصادی با افغانستان

ــعه و  ــم توس ــه هفت ــس برنام ح پیش نوی ــر ــی ط ــی مقدمات بررس
ارائــه پیشــنهادهای اتــاق اســتان
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گــزارش  دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق خراســان رضــوی در 

اقتصــادی  تشــکل های  مردمــی  قــرارگاه  وظایــف  بــه  دیگــری، 

گرفتــه، پرداختــه  کــه در ایــن زمینــه صــورت  اســتان و اقداماتــی 

ســامان دهی  و  تشــکیل  به منظــور  راســتا،  ایــن  در  اســت. 

اقتصــادی  ابتــدا تمامــی تشــکل های  تشــکل های مردمــی، در 

خدمــات  کشــاورزی،  معــدن،  صنعــت،  بخش هــای  در  اســتان 

اقتصــادی  بنگاه هــای  تمامــی  ســپس،  و  شــده  شناســایی  و... 

فعــال و غیرفعــال اســتان در بخش هــای صنعــت و معــدن، احصــا 

گردیــد.

در  مشــهد  اتــاق  پژوهش هــای  و  مطالعــات  دفتــر  سرپرســت 

کــرد: خاطرنشــان  گــزارش  ایــن  نــکات  برخــی  تشــریح 

فعــاالن  تشــکل ها،  شناســایی  از  پــس   

معــدن  و  صنعــت  بخش هــای  اقتصــادی 

اســتان در دو قالــب فعــاالن دارای تشــکل 

و فاقــد تشــکل )بــا تعییــن نــوع تشــکل(، 

گردیدنــد. تفکیــک 

ح  وی افــزود: در ادامــه، پیشــنهاد ایجــاد تشــکل های جدیــد مطــر

کشــاورزی، فعــاالن اقتصــادی  شــده اســت. همچنیــن، در بخــش 

در حــوزه 5 محصــول اساســی و منتخــب شــامل: پســته، زعفــران، 

گنــدم، جــو و ذرت علوفــه ای شناســایی شــده اند. بزرگ مالــکان 

کشــاورزی  معرفــی شــده و ایــن محصــوالت توســط ســازمان جهــاد 

ــا  ــراه درصده ــه هم ــد ب ــزان تولی ــتان و می ــک شهرس ــه تفکی ــز، ب نی

دســته بندی شــده اند.

گریزی به ابعاد قرارگاه مردمی
 تشکل های اقتصادی استان
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بــه  ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  توســط  گرفتــه  صــورت  تفویــض  اســاس  بــر 

کمپوت  غ،  کشــاورزی شــامل: تخــم مــر اســتان ها، چهــار میــز تخصصــی محصــوالت 

گردیــده  گــذار  گیاهــان دارویــی بــه اســتان خراســان رضــوی وا کنســرو، پســته و  و 

کامــل و جامــع از ســوی  گزارش هــای مربــوط بــه ایــن میزهــا بــه طــور  و بــر ایــن اســاس، 

ــاق مشــهد تهیــه شــده اســت.  دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای ات

گــزارش پســته، پــس از  سرپرســت ایــن دفتــر در همیــن خصــوص توضیــح داد: در 

تعریــف ایــن محصــول، بــه ارائــه آمــار و اطالعــات تولیــد پســته در جهــان، ایــران و 

خراســان رضــوی پرداخته ایــم. همچنیــن، ســایر آمارهــا همچــون وضعیــت صــادرات 

ــن  ــه ای ــت و در ادام ــده اس ــی ش ــه و... بررس ــا، بیم ــول، ارزش دالری، رقب ــن محص ای

و...  ضبــط  ترمینال هــای  کشــاورزان،  روی  پیــش  مشــکالت  و  مســائل  گــزارش، 

ــی،  ــان داروی گیاه ــز  ــت. می ــده اس ــه ش ــر ارائ ــورد نظ ــای م ــده و راهکاره گردی ــی  وارس

گرفتــه اســت و  کامــل مــورد بررســی قــرار  کنســرو نیــز بــه طــور  کمپــوت و  غ و  تخــم مــر

ــه شــده اســت. ــه نهــاد مربوطــه ارائ ــدام احصــاء و ب ک نتایــج هــر 

گرفتــه از ســوی دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای  در یکــی دیگــر از مطالعــات صــورت 

ــه  کشــاورزی، پــس از ارائ ــی محصــوالت  ــاق مشــهد در خصــوص عــوارض صادرات ات

عــوارض  تعییــن  ســابقه  بخــش،  ایــن  در  صــادرات  وضعیــت  از  توضیحاتــی 

کشــورهای مختلــف و ایــران مــورد  صادراتــی بــرای تولیــدات ایــن حــوزه در 

گرفتــه اســت. همچنیــن، نیــاز آبــی محصــوالت، تجــارت آب مجــازی  بررســی قــرار 

گــزارش، مســائل و مشــکالت عــوارض صادراتــی  گردیــده و در ادامــه  ح  و... طــر

ــده اســت. ــوان ش ــور، عن ــع مشــکالت مذک ــای رف ــاورزی و راهکاره کش ــوالت  محص

کشــاورزی، ضمــن پرداختــن بــه وضعیــت  کارشناســی ســموم محصــوالت  گــزارش  در 

کشــاورزی ایــران و جهــان و تشــریح ســایر آمارهــای  مصــرف ســموم در بخــش 

انتهــا،  در  و  گرفتــه  قــرار  بررســی  مــورد  چالــش  ایــن  مختلــف  ابعــاد  حــوزه،  ایــن 

گردیــده اســت. پیشــنهادهای سیاســتی در ایــن خصــوص ارائــه 

کشاورزی کارشناسی میزهای صادراتی محصوالت  گزارش 

کشاورزی پژوهش در زمینه عوارض صادراتی محصوالت 

کشاورزی کارشناسی سموم محصوالت  گزارش 
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گفتــه عیــدی زاده، دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق مشــهد  بــه 

ــتان  ــی اس ــارت خارج ــت تج ــن وضعی ــوان »آخری ــا عن ــی ب گزارش در 

خارجــی،  بازرگانــی  تــراز  بررســی  بــه  همســایه«،  کشــورهای  بــا 

گذشــته،  مقایســه انــواع صــادرات و واردات در ســال جــاری و ســنوات 

گمــرک، صــادرات  بــه تفکیــک  صــادرات و واردات تجــاری اســتان 

چمدانــی و بازارچــه ای اســتان، اقــالم عمــده صــادرات و واردات و... 

کشــورهای همســایه پرداختــه اســت. در مــراودات بــا 

گذشــته«،  گــزارش »نقشــه تجــارت خارجی اســتان طی 10 ســال  در 

کاالهــای مزیــت دار صادراتــی خراســان رضــوی طــی دوره ای ۱۰ ســاله 

گرفتــه اســت. بدیــن منظــور، ابتــدا ارزش صــادرات  مــورد بررســی قــرار 

صنعتــی  و  غذایــی  محصــوالت  بخش هــای  در  محصــوالت  ایــن 

کاوی شــده  کاالیــی وا ــه تفکیــک  مزیــت دار اســتان طــی دهــه 9۰ و ب

اســت. 

اظهــار  مشــهد  اتــاق  پژوهش هــای  و  مطالعــات  دفتــر  سرپرســت 

رب  پســته،  زعفــران،  نظیــر  کاالهایــی  صادراتــی  ابعــاد  داشــت: 

بیســکوییت،  و  شــیرینی  کنســرو،  و  کمپــوت  فرنگــی،  گوجــه 

ک، ســیمان، محصــوالت آهــن و  پالســتیک و مصنوعــات، پوشــا

فــوالد و... تحلیــل شــده و بــرای هریــک از ایــن محصــوالت، رونــد 

صادراتــی  مقصــد  کشــورهای  همــراه  بــه  ســاله   ۱۰ صادراتــی  ارزش 

گرفتــه و در ادامــه، محصــوالت مزیــت دار صادراتــی  مــورد بررســی قــرار 

اســت. خراســان رضــوی مشــخص شــده 

برنامه ریــزان  بــرای  راهــی  کــرد: پژوهــش مذکــور چــراغ  کیــد  تا  وی 

حــوزه تجــارت خارجــی اســتان اســت. 

بررسی آخرین وضعیت تجــــارت خارجی استــــــان با 
کشورهای همسایه

تحلیلــی بــر اجــزای نقشــه تجــارت خارجــی اســتان طــی 
گذشــته 10 ســال 
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گــزارش  اســتان،  اتــاق  بین الملــل  امــور  دفتــر  درخواســت  بــه 

کســتان از  وضعیــت اقتصــادی ایالت هــای ســرحد و پنجــاب پا

ســوی دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق تهیــه شــده اســت. 

گــزارش شــامل اطالعاتــی  عیــدی زاده یــادآور می شــود: ایــن 

کشــاورزی،  اقتصــادی، وضعیــت صنعــت،  دربــاره وضعیــت 

ســرمایه گذاری،  فرصت هــای  و  زمینه هــا  خدمــات،  معــدن، 

کــه بــه  کســتان اســت  مشــوق ها و چهارچوب هــای قانونــی پا

ــد. ــن ش ــل، تدوی تفصی

مشــهد  اتــاق  پژوهش هــای  و  مطالعــات  دفتــر  سرپرســت 

ــر شــده، بیــش  ــر پژوهش هــای ذک خاطرنشــان می کنــد: افــزون ب

کارشناســی و تحلیلــی دیگــر از ســوی ایــن دفتــر در  گــزارش  از 3۰ 

گرفتــه و مــوارد بیشــتری هــم در  اتــاق خراســان رضــوی انجــام 

دســت انجــام هســتند. 

و  ســرحد  ایالت هــای  اقتصــادی  وضعیــت  کاوی  وا
کســتان پا پنجــاب 
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کارشناســی بــه  عیــدی زاده در تبییــن دیگــر وظایــف تعریــف شــده بــرای دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق مشــهد توضیــح داد: ارائــه پاســخ 

کــه بــرای ایــن بخــش مشــخص شــده اســت. بــر همیــن  کارشناســی اتــاق هســتند، از وظایفــی بــه شــمار می آیــد  کــه در پــی اخــذ نظــر  مکاتباتــی 

کارشناســی پرداختــه اســت: اســاس، ایــن دفتــر در موضوعــات زیــر بــه ارائــه نظــرات 

برخی دیگر از وظایف دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق خراسان رضوی

اولویت های تولیدی، معدنی، صنعتی و بازرگانی خراسان رضوی  –

مسائل و مشکالت حوزه صنعت و معدن  –

پایش وضعیت صنایع غذایی ایران  –

مسائل و مشکالت محیط زیست خراسان رضوی  –

نقشه راه رشد غیرتورمی  –

شاخص های شهر دوستدار آب  –

کسب وکار مرزنشینان تقویت   –

تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی  –

تعهدات ارزی صادرات محصوالت  –

تعیین پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان در بخش های صنعت، معدن، بازرگانی و خدمات   –

و...  –
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کشاورزی شاخص ترین اقدامات دفتر 
 اتاق خراســـان رضـوی در 4 سال اخیر

کشــاورزی تاســیس شــد و از ســال  کشــاورزی اتــاق مشــهد در ســال ۱396 بــا هــدف بررســی مســائل و مشــکالت بخــش  دفتــر 

گرفــت.  ۱4۰۰ ذیــل دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای اتــاق خراســان رضــوی قــرار 

ح زیر است: کشاورزی به شر گرفته در دفتر  برخی از مهمترین اقدامات صورت 

گیاهــان دارویــی و زعفــران )توســعه تولیــد، فــرآوری، بازاریابــی  1- برگــزاری نشســت تخصصــی 

کشــاورزی گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد  ح ملــی  و صــادرات( بــا حضــور مســئوالن طــر

کشاورزی شامل:  گزارشات تخصصی در حوزه  2- تهیه 

ح احیا و تعادل بخشی  گزارش دشت های پایلوت استان برای طر  •

ــرای 6  ــی ب ــع غذای ــور و صنای ــاورزی، دام و طی کش ــوالت  ــی محص کاالی ــارت  ــزارش تج گ  •
ماهــه نخســت ســال 1397

گیاهان دارویی و زعفران گزارش تولید، فرآوری و تجارت   •

کشاورزی ارگانیک در ایران و جهان گزارش آمار واطالعات   •

ح یارانه سالمت • طر

کشــاورزی )قوانیــن و مقــررات، آمــار و داده هــا، مطالعــات  گــردآوری اطالعــات بخــش   •
تحلیلــی، نشــریات و بولتن هــا، اخبــار و...(

گردآوری محورهای همایش آب در مشهد  • جمع بندی و 

کشاورزی استان به همراه مشخصات گردآوری آخرین تغییرات فهرست تشکل های   •

کشاورزی و غذا • اینفوگرافیک آب مجازی و آینده 

کشــورهای هــدف  کشــور و  گــزارش آمــار و اطالعــات تولیــد و صــادرات زعفــران در  • تهیــه 
صــادرات

گــزارش آمــار و اطالعــات تولیــد و صــادرات پســته و دالیــل افــت صــادرات پســته  • تهیــه 
کشــور در 

کشــاورزی، دام و طیــور و صنایــع غذایــی  کاالیــی محصــوالت  گــزارش تجــارت  • تهیــه 
ایــران- 9 ماهــه ســال 1397
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کشــاورزی  کشــاورزی پیرامــون شناســایی و پیگیــری مســتمر موضوعــات حــوزه  ــا تشــکل های  ــزاری جلســات ب 3- برگ

ــس  ــاورزی مجل کش ــیون  کمیس ــران،  ــاق ای ــاده 12، ات ــد ب م ــه بن ــو، دبیرخان گفت وگ ــورای  ــه ش ــات ب ــکاس موضوع و انع

گاوداران  کشــاورزی، اتحادیــه صنایــع لبنــی، اتحادیــه  کشــاورزان، نظــام صنفــی  شــورای اســالمی و... )اتحادیــه تعاونــی 

و...(

کمیســیون  کشــاورزی و راهکارهــای پیشــنهادی بــه مراجــع ذیربــط همچــون  4- انعــکاس مســائل و مشــکالت بخــش 

کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی، اتــاق ایــران و...

کشاورزی و قراردادن آخرین بخشنامه ها،دستورالعمل ها،  5- راه اندازی و اختصاص قسمتی از سایت اتاق به بخش 

کشاورزی قوانین، آمار و اطالعات و مطالب پژوهشی مرتبط با بخش 

کشــور پیرامــون چالش هــای بــازار ایــران در ســال 98 بــا حضــور مســئوالن اســتانی  6- برگــزاری نشســت فعــاالن پســته 

و ملــی

گیاهان دارویی  7- برگزاری جلسه با سازمان توسعه تجارت در خصوص موضوعات ارزی صادرکنندگان زعفران و 

گیاهان دارویی  گشت ارز حاصل از صادرات زعفران و  8- برگزاری جلسه با بانک مرکزی در خصوص باز

کشاورزی شامل آخرین اخبار استانی، ملی و بین المللی) هر دو هفته( 9- تهیه خبرنامه های داخلی بخش 

کارآفرینــی و... جهــت بارگــزاری در ســامانه  ح هــای  گیاهــان دارویــی شــامل مشــخصات، طر گــردآوری اطالعــات   -10

گیاهــان دارویــی و زعفــران  جامــع الکترونیــک 

کشــاورزی در خصــوص آیین نامــه اجرایــی و اداره شــعب اســتانی انجمــن  کارشناســی دفتــر  11- ارســال پیشــنهادات 

پســته ایــران

کشاورزی در خصوص قانون پیشنهادی صندوق بیمه اجتماعی  کارشناسی دفتر  12- ارسال پیشنهادات 

کشاورزان، روستائیان و عشایر

کشاورزی کشاورزی در خصوص تسهیالت بخش  کارشناسی مسائل و مشکالت بخش  13- بررسی 

کشاورزی 14- شرکت در جلسات متعدد استانی و ملی و انعکاس نظرات اتاق در بخش 

کشــت فراســرزمینی، صــادرات  15- پاســخگویی و مشــاوره مراجعــات حضــوری و تلفنــی در زمینــه موضوعاتــی همچــون 

کشــاورزی  کشــاورزی، بخشــنامه های وزارت جهــاد  گیاهــان دارویــی، صــادرات خرمــا، موضــوع بهــره وری آب بخــش 

و...
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کی از صدای بخش خصوصی پژوا

شاخص های اطالع رسانی و ارتباطات 

شاخص ایجاد زیرساخت های الکترونیک و دیجیتال 

شاخص های ارتباطی،تعاملی،حمایت گیری و کمپین سازی

شاخص آموزش و ارتقای سواد رسانه ای

شاخص تشریفات و برگزاری مراسم ها و تبلیغات

شاخص انتشارات و بانک های اطالعاتی
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آغازیــن  در  رســانه  عرصــه  شــهیر  نظریه پــرداز  مک لوهــان، 

 Understanding( رســانه«  »درک  عنــوان  بــا  کتابــش  کلمــات 

را  انســان  حــواس  امتــداد  کــه  را  ابــزاری  و  وســیله   هــر   )Media

کــرده اســت. از منظــر او، هــر  توســعه دهــد، »رســانه« قلمــداد 

ــه  ک ــی  ــده ی نوی ــر ای ــی ه ــا حت ــد ی ــاوری جدی ــذار، فن ــاختار اثرگ س

گاهــی را ممکــن ســازد، در امتــداد ماســت:  توســعه حــواس و آ

گاهــی مــا.  امتــداد جســم فیزیکــی یــا امتــداد آ

در میــان بســترهای رنــگ بــه رنــگ رســانه ای، ظرفیت هــای متعــدد تعاملــی، شــبکه های مختلــف اجتماعــی و ارتباطــی؛ نقــش 

کــه  یــک ســازمان  انحصــاری اخبــار و اطالعــات  منبــع دســته اول و  نــه صرفــا  »روابــط عمومــی«،  ســاختاری همچــون 

ســاختاری بــرای به کارگیــری وســایل ارتباطــی جهــت توســعه و امتــداد حــواس ســازمان و مخاطبــان آن اســت.

ــرد؛  ــام بگی ــوی انج ــان رض ــتان خراس ــی اس ــش خصوص ــان بخ ــی پارلم ــط عموم ــتر رواب ــد در بس ــالش ش ــه ت ــی، آنچ ــن وصف ــا چنی ب

گاهــی و ایجــاد پیونــد نزدیک تــر میــان اتــاق و فعــاالن اقتصــادی بــوده اســت.  همیــن توســعه حــواس ســازمان، ارتقــای آ

کی از صدای بخش خصوصی پژوا

واحــــد روابط عمومی و نشر اتاق خراسان رضوی با توسعـــه زیرســاخت های اطالع رسانی و 
گاهی و انعکاس دغدغه های فعاالن اقتصادی  ظرفیت های ارتباطی در تالش برای توسعه آ

بوده است:

Marshall
McLuhan 
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شاخص های اطالع رسانی و ارتباطات 

صدای شما را شنیدیم صدای شما را شنیدیم /  صدای شما بودیم

بــود                    قــواره ظرفیت هــای موجــود و امکانــات  بــه  گرفــت،  انجــام  ایــن هــدف تعریــف شــد و  آنچــه در چهارچــوب 

کــه در اینجــا بــه آن اشــاره خواهیــم داشــت: 

11
کشــاورزی خراســان رضــوی در دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق و بــه ویــژه در  روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ســال جــاری)۱4۰۱(، اهتمــام خــود را بــر ایجــاد پلــی ارتباطــی میــان هیــات نماینــدگان و بدنــه اجرایــی اتــاق بــا جامعــه هــدف ایــن 

نهــاد تشــکلی )کــه طیــف وســیعی از فعــاالن اقتصــادی را در بخش هــای مختلــف شــامل می شــود(، متمرکــز نمــود. 

عالوه بر این:

گرفــت تــا صــدای بخــش خصوصــی، از مســیر تعامــالت و ظرفیت هــای رســانه ای روابط عمومــی در ســطح رســانه های  تالشــی شــکل 

گــوش جامعــه و مســئوالن و تصمیم ســازان در حوزه هــای مختلــف برســد. ایجــاد مــوج مطالبه گــری و  جمعــی منعکــس و بــه 

کشــوری دنبــال شــد و ثمــرات مثبتــی را در  کــه بــه مــدد رســانه های متعهــد اســتانی و  پاســخگو نمــودن مســئوالن امــر، رســالتی بــود 

بعضــی موضوعــات، حاصــل آورد.

مضاف بر این ها:

ــه فعالیت هــای  ــرژی خــود را ب گره گشــایی از مشــکالت بخــش خصوصــی، زمــان و ان ــه نیــت  بخشــی از جامعــه اقتصــادی اســتان ب

ــب  ــهد از جان ــاق مش ــات در ات ــس اقدام ــن جن ــد. ای ــاص می دهن ــود اختص ــیرهای موج ــتمر از مس ــای مس ــکلی و مطالبه گری ه تش

ــاق، ارکان شــورای  ــه ات کمیســیون های تخصصــی، هیــات رئیســه و هیــات نماینــدگان، دبیرخان کمیته هــای مشــورتی و حمایتــی، 

گروه هــای کاری تحــت پوشــش ســتاد تســهیل و...  گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان و ســاختارهای حمایتــی نظیــر 

پیگیــری می شــوند.

 رســالت روابــط عمومــی در ایــن بخــش، معرفــی ظرفیت هــای موجــود بــرای اطــالع فعــاالن اقتصــادی 

ــن  ــل ای ــه ذی ک ــت  ــمندی اس ــتاوردهای ارزش ــرد و دس ــکاس عملک ــده و انع ــم ش ــای فراه از فرصت ه

پیگیری هــا حاصــل آمــده و بــذر امیــدی اســت بــرای تــداوم مســیر دشــوار و ُپرچالــش مطالبه گــری.
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• برای اهداف باال، چه کردیم؟

پوشش و انتشار رسانه ای بیش از 600 نشست، 
جلسه، برنامه و رویداد

جمع بنــدی بازخوردهــا، دیدگاه هــا و نقدهــای 
مخاطبــان و فعــاالن اقتصــادی و انعــکاس آن 

بــا رســانه های اســتان جهــت تهیــه  مشــارکت 
مشــکالت  بــر  تمرکــز  بــا  اقتصــادی  گزارش هــای 
اســتان  خصوصــی  بخــش 

مختلــف  موضوعــات  )در  رســانه ای  کمپین هــای  برگــزاری 
ــذاری  ــرم و ســرد ســال، چالــش قیمت گ گ ــرژی صنایــع در فصــول  همچــون قطــع ان
گمــرک  دســتوری و مداخلــه در بــازار بعضــی محصــوالت، تعهــدات ارزی، مشــکالت 
دوغــارون، ضعف هــای موجــود در لوایــح بودجــه، برنامه هــای توســعه و... از منظــر 
بخــش خصوصــی، چالش هــای ناشــی از محدودیــت حمــل و نقــل بین المللــی در 
ــا افغانســتان و ترکمنســتان و...( مرزهــای مشــترک ب

رویدادهــای  برگــــــــــزاری  یــا  رســانه ها  از  دعــــــــوت 
اطالع رســانی بــه منظــور ایجــاد قرابت با رســانه های 
مکتــوب، دیــداری، شــنیداری، مجــازی و شــبکه های 

اجتماعــی

توزیــع اخبــار و اطالع رســانی ها و انتقــال عملکــرد 
اجتماعــی  شــبکه های  و  رســانه ای  بســترهای  در 

ــف  مختل
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• انعکاس به زبان جهان
)راه اندازی سایت انگلیسی اتاق بازرگانی، صنایع،          

کشاورزی خراسان رضوی( معادن و 

  w w w . m c c i m a . o r g

در راســتای بهره گیــری مخاطبــان بین المللــی، ســایت 
گانــه و مســتقل  انگلیســی اتــاق مشــهد بــه صــورت جدا
ظرفیت هــای  خصــوص  در  اطالعاتــی  و  شــده  فعــال 
اقتصــادی اســتان و رویدادهــای بخــش بین الملــل در 

می شــود. بارگــذاری  آن، 

شاخص ایجاد زیرساخت های 
الکترونیک و دیجیتال 

توســعه ظرفیت هــای اطالع رســانی اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی در دوره جــاری  بــه ارتقــای زیرســاخت های الکترونیــک و دیجیتــال 

پیونــد خــورد تــا فعــاالن اقتصــادی در بســترهای جدیــد رســانه ای، اطالع رســانی و تعاملــی، از غافلــه اخبــار و اطالعــات و رویدادهایــی 

کــه در اتــاق مشــهد رقــم می خــورد؛ عقــب نماننــد. 

آنچه در ادامه می خوانید، بخشی از این ظرفیت را منعکس می سازد:
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• صدایی رساتر برای اطالع رسانی

• یک سیمای جدید برای ارتباط 
بهتر با مخاطبان 

)راه اندازی پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، 
کشاورزی خراسان رضوی( معادن و 

گرافیکی در سیمای صفحه آغازین سایت اصلی اتاق مشهد تغییر 

 www.news.mccima.com

www.mccima.com

پایــگاه خبــری و اطالع رســانی اتــاق خراســان رضــوی بــه 
گزارش هــا و  منظــور انتقــال بهتــر و تخصصی تــر اخبــار، 
تحلیل هــای اقتصــادی و رویدادهــای برگــزار شــده در 
در  تخصصــی  ظرفیــت  ایجــاد  همچنیــن  و  اتــاق  ایــن 
بســتر ارتباطــی خــود بــا مخاطبــان، ایجــاد شــده اســت. 

ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــک ات ــه ی ــد صفح ــته جدی پوس
بــا هــدف تســهیل دسترســی  کشــاورزی خراســان رضــوی  و 
گرافیــک جدیــدی به روزرســانی  بــه خدمــات ارتقــاء یافتــه و بــا 
بــر روی ایــن پوســته؛ تمامــی بخش هــای خدماتــی و  شــد. 
اطالع رســانی اتــاق مشــهد قابــل مشــاهده هســتند. دسترســی 
کامــال  گوشــی همــراه نیــز  مخاطبــان بــه ایــن صفحــه از داخــل 
متناسب ســازی شــده تــا بهره بــرداری مطلوبــی داشــته باشــند. 

نکتــــه
کنــار  مخاطبــان در ایــن پایــگاه بــه مجموعــه  انعکاس هــای خبــری از اتــاق مشــهد دسترســی دارنــد و در 

آن، یادداشــت ها و مقــاالت اقتصــادی بــه قلــم صاحبنظــران ایــن حــوزه آمــده اســت تــا مخاطبــان از ظــرف 

کارشناســان ایــن حــوزه بهره منــد شــوند. نظــرات نخبــگان و 
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• میزی برای خدمات مورد نیاز• صدایی رساتر برای اطالع رسانی
 فعاالن اقتصادی 

ایجاد میز خدمت به منظور تجمیع ظرفیت های 
خدماتی، مشاوره ای و پیگیرانه

www.mccima.com/crm

از  تجمیعــی  ظــرف  یــک  مشــهد،  اتــاق  خدمــت  میــز 
تمامــی خدمــات و ظرفیت هــای پیگیــری و مطالبه گــری 

ــت.  ــهد اس ــاق مش ات

کنند: مخاطبان در این قسمت می توانند به ظرفیت های ذیل دسترسی پیدا 

 دایرکتوری اعضاء	 

 خدمات مشاوران و دریافت نوبت	 

خدمات دفتر داوری 	 

کارت بازرگانی و عضویت	  خدمات 

گمرک و تامین اجتماعی ذیل ستاد تسهیل استان	  کارگروه مالیات،   خدمات 

کمیته های مشترک اقدام ارزی و تعهدات ارزی	  خدمات 

کارگروه بررسی مشکالت فعالین حوزه تجارت	   

کمیته رفتار تجاری 	   

 خدمات مرکز سرمایه گذاری 	 

هیات های حل اختالف و تشخیص مطالبات )تامین اجتماعی و مالیات(	 

 ارتباط مجازی با اعضاء	 
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شاخص های ارتباطی، تعاملی 
حمــایت گیری  و کمـپین ســـازی
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از اعضــای  ارتباط گیــری و نظرخواهــی  بــرای  کی  یــک ظرفیــت تعاملــی و اشــترا گفتمــان(،  )فــروم  گفتمــان  تــاالر 

کمیســیون های  بــرای اعضــای  بــه صــورت اختصاصــی  ایــن فضــا  اتــاق مشــهد اســت.  کمیســیون های تخصصــی 

گفت وگویــی ســازنده، داشــته باشــند. تخصصــی طراحــی شــده تــا در آن بــه ارائــه نظــرات بپردازنــد، تعامــل و 

کشــاورزی خراســان رضــوی در شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان ها نیــز ظرفیت هــای  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کــه توســعه انتشــار اطالعــات و اخبــار و توأمــان  کــرده اســت. امکانــی  الزم را بــرای تعامــل بــا اعضــای خــود فراهــم 

کــه در آن حضــور بیشــتری دارنــد، فراهــم می کنــد: ارتباط گیــری بــا مخاطبــان را بســته بــه بســتری 

• تاالر گفتمان اتاق مشهد 

• پارلمان بخش خصوصی در شبکه های اجتماعی
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• اپلیکیشن اتاق بازرگانی خراسان رضوی

گی های این اپلیکیشن: •  ویژ
دســــتــــرســـــــــی و
 استفاده آسان تر 

بهره گیری راحت تر از
خـــــدمــــات اتــــــــــــاق 

کردن امکان فعال 
اعــــــــــــالن هــــــــــــــــا

کســــــــــب اطـــــــــــالع  از
 آخرین بخشنامه ها و
 رویدادهای اقتصادی

فرصــــت    مـــطالعــــــــــه
 آخـــــــــرین اخبـــــــــــار   و 
تحلیل های اقتصادی

استفاده از دوره های
 آمــــــــــــوزشی اتـــــــــــاق

کــه توســعه تکنولــوژی، مرزهــای ســنتی را در جهــان ارتباطــات شکســته، موضوعــی همچــون »دسترســی« چنــان در  حــاال 
کار، یــک ظــرف اخــذ خدمــات در بخش هــای مختلــف  گوشــی همــراه در ُحکــم یــک میــز  کــه  گرفتــه  سراشــیبی تســهیل قــرار 

کمتریــن زمــان ممکــن اســت.  کســب اطــالع در  و یــک بســتر فعالیــت اقتصــادی و صــد البتــه پتانســیلی بــرای 

بــا ایــن شــرح، اپلیکشــین اختصاصــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی خراســان رضــوی طراحــی شــد 
تــا در بزنــگاه محدودیت هــای موجــود در فضــای مجــازی و توأمــان تنــوع بســترهای اطالع رســانی، ظرفیتــی واحــد جهــت 

دسترســی و اســتفاده از خدمــات اتــاق مشــهد، بــر روی تلفــن همــراه مخاطبــان و اعضــای اتــاق باشــد. 
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کــه رویــه معمــول فعالیت هــای روابــط عمومــی یــک ســازمان را شــکل  در میــان انبــوه ماموریت هــا و مســئولیت ها و اقداماتــی 

کــه پوشــش و تولیــد رسانه ای شــان بــه  می دهنــد؛ پرداختــن بــه بحــث آمــوزش بــا جامعــه مخاطــب اصحــاب رســانه  و خبرنگارانــی 

نوعــی بــا حیطــه ماموریتــی آن ســازمان در پیونــد اســت، امــری ضــروری بــه شــمار می آیــد؛ خاصــه در بخش هــای تخصصــی اقتصــاد 

کــه ظرافت هــا و جزئیــات فــراوان هســتند. در دوره جــاری، »روابــط عمومــی« در مشــارکت بــا مرکــز آمــوزش اتــاق خراســان رضــوی، 

کــه بخشــی از  گرچــه  بــه موضــوع مهارت پــروری و آموزش هــای تخصصــی بــرای خبرنــگاران اقتصــادی توجــه ویــژه ای داشــت. ا

برنامه ریزی هــای انجــام شــده بــرای تــداوم رونــد مســتمر برگــزاری برنامه هــای آموزشــی در ایــن بخــش، بــه واســطه شــیوع بیمــاری 

کرونــا و محدودیت هــای ناشــی از آن تحقــق نیافــت.

شاخص   آموزش و ارتقای44
 سواد رسانه ای 

دوره های آموزشی 
مهارت محوری برای 
اصحــــاب رســــــــانه  و 
خبرنگاران اقتصادی

کارگاه یک روزه »روزنامه نگاری نوین«

با حضور: دکتر »محمدمهدی فرقانی«      
رئیس وقت دانشکده علوم ارتباطات 

دانشگاه عالمه طباطبایی و      

دوره آموزش روزنامه نگاری 

اقتصادی مسأله محور

با حضور: دکتر »هادی خانیکی«، استاد 
علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی و 

چهره برجسته رسانه و ارتباطات

روزنامه نگاری با رویکرد پوشش بحران های اقتصادی

با حضور: دکتر »مهدخت بروجردی«، عضو هیات علمی 
کارشنــــــــاس          دانشــــگاه عالمــــه طباطـــــــبایی و 

دوره مجازی حمایت گیری در رسانه 

و  شبکه های اجتماعی)ویژه تشکل ها(

با حضور: »محبوبه فکوری«، مشاور رسانه ای 
کنفدراسیون صادرات ایران )توسط مرکز آموزش اتاق مشهد(

مجموع ساعات آموزشی 23مجموع افراد شرکت کننده در این دوره ها
ساعت نفر

220

استاد برجسته روزنامه نگاری
برجستـــــــه ارتبــــاطات
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هــر برنامــه و رویــدادی در اتــاق بازرگانــی، صرف نظــر از ظرفیت هــای اطالع رســانی و خبــری آن، یــک جنبــه تــدارک و برنامه ریــزی 

کیفیتــی مطلــوب را اقتضــا می کنــد.  بــرای اجــرا در 

کامــل تشــریفات بــه تناســب  رونــد برنامه ریــزی، تبلیغــات و اطالع رســانی بــه ذی نفعــان و برگــزاری مراســم و رویدادهــا و اجــرای 

اقتضائــات و پروتــکل برنامــه مربوطــه در مشــارکت بــا واحــد اداری و ســایر حوزه هــای تحــت پوشــش دبیرخانــه اتــاق.

شاخص تشریفات و55
 برگزاری مراسم ها و تبلیغات

واحد روابط عمومی اتاق مشهد

جلسه و رویداد

مورد اطـــالع رسانی 
و تبلیغ رویدادهای 

اقتصادی 

1000

 2348

 از ابتــدای ســال 1398 تــا شــش ماهــه 1401 بیــش از هــزار همایــش، نشســت، 

برنامــه و رویــداد در اتــاق برگــزار شــد و واحــد روابــط عمومــی در چهارچــوب 

ماموریت هــای خــود در رونــد اجــرا، پوشــش و تشــریفات آن مشــارکت نمــود.

ــا شــش ماهــه 1401، توســط روابــط عمومــی انجــام  از ابتــدای ســال 1398 ت

شــده تــا فعــاالن اقتصــادی از ظرفیت هــای مذکــور اطالع یافتــه و بهره منــد 

اقتصــادی،  برنامه هــای  و  رویدادهــا  مــورد  در  اطالع رســانی  انجــام  شــوند. 

مبتنــی بــر پروتکل هــای مشــخص و منــوط بــه تاییــد نهادهــای متولــی دولتــی 

و مراجــع معتبــر بــوده اســت. 
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شاخص انتشارات و66
 بانک های اطالعاتی 

و  تاریخــی  تحــوالت  9۰ســال  بــر  گــذری  کتــاب  ایــن 
کــه  کتابــی  فعالیــت تشــکلی در عرصــه اقتصــادی اســت. 
ایــن ســیر را از ایجــاد اطــاق تجــارت مشــهد تــا تحوالتــی 
کــه نهایتــا بــه تبدیــل آن بــه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
کشــاورزی خراســان رضــوی منجــر می شــود  معــادن و 
را در فاصلــه ســال های ۱3۰7 تــا ۱397 مــرور می کنــد و 
بــه ضمیمــه آن زندگینامــه شــماری از نخســتین اعضــای 
اطــاق تجــارت و همچنیــن دو تــن از روســای شــاخص 

اتــاق بعــد از انقــالب، روایــت می شــود. 

کــه در چهارچــوب مشــارکت ســازمان صنعــت،  کتــاب  ایــن 
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  و  تجــارت  و  معــدن 
کشــاورزی خراســان رضــوی و بــا هــدف ارتقــای دانــش فعــاالن 

اقتصــادی تدویــن و منتشــر شــد.

در ایــن اثــر، ســامانه نیمــا )ســامانه نظــام یکپارچــه معامــالت 
کلــی  نقشــه  کاالیــی،  اولویت بنــدی  ســنا،  ســامانه  ارزی(، 
از  حاصــل  ارز  بازگشــت  دســتورالعمل  جدیــد،  ارزی  نظــام 
صــادرات  از  حاصــل  ارز  بازگردانــدن  روش هــای  صــادرات، 
و... تشــریح و نــکات مــورد نیــاز فعــاالن اقتصــادی، ذکــر شــده 

اســت. 

نگارش، چاپ و انتشار کتاب
 »از اطاق تا اتاق«

انتشار کتابچه »انواع رفع تعهدات ارزی و 
اطالعـات عملیــاتی سامــــانه های ارزی«
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جمع آوری و دیجیتالی نمودن اسناد و عکس های اتاق مشهد 

تدوین و انتشار خبرنامه الکترونیکی اتاق مشهد 

انتشار کتابچه اصالح و تجمیع قوانین مخل محیط کسب و کار 

دیگر عناوین انتشار یافته

ــا توجــه بــه از دســت رفتــن عمــده اســناد اتــاق خراســان رضــوی در یــک آتش ســوزی در ســال ۱37۱، روابــط عمومــی اتــاق در دوره   ب
جــاری، طــی دو فــاز ابتــدا اقــدام بــه جمــع آوری بعضــی اســناد تاریخــی مرتبــط بــا هویــت ایــن نهاد تشــکلی از مراجــع تاریخی و اســنادی 
کتابخانــه مجلــس  کتابخانــه ملــی ایــران، آرشــیو اســناد  کشــور نظیــر مرکــز اســناد و مطبوعــات آســتان قــدس رضــوی،  شــاخص 
گام بعــدی، بــه مــدد ایــن اســناد،  کلکســیون اســناد و عکس هــای تاریخــی اشــخاص مرتبــط بــا اتــاق و... نمــود.)در  شــورای اســالمی، 
کــه روایتــی از حــدود 9۰ ســال ســابقه پارلمــان بخــش خصوصــی اســت، جمع بنــدی و نــگارش شــد  کشــاورزی اســتان  کتــاب تاریــخ اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

گرفــت.( و در مســیر اخــذ مجــوز و چــاپ قــرار 

ــدام  ــان اق ــاوری خراس ــه ی ــهد و جامع ــاق مش ــنادی از ات ــا و اس ــیو عکس ه ــوم و آرش ــودن آلب ــی نم ــکن و دیجیتال اس
کار ســاماندهی آن هــا در دوره جــاری بــه ثمــر رســیده اســت.  کــه از دهه هــای 6۰ و 7۰ تــا ســال های اخیــر تهیــه شــده امــا  دیگــری اســت 

ــا هویــت ایــن نهــاد  گذشــته اتــاق نیــز در ایــن مقطــع دنبــال شــد ت دیجیتالــی نمــودن آرشــیو عکس هــا و اســناد دو دهــه 
تشــکلی، در حافظــه آرشــیوی آن مصــون و محفــوظ بمانــد. طبیعتــا در آتیــه بــا ارزیابــی و ارزش گــذاری اســناد مذکــور، برنامــه ایجــاد 

یــک مــوزه دیجیتالــی دنبــال خواهــد شــد. 

کســب اطــالع اعضــای محتــرم اتــاق خراســان رضــوی از رویدادهــا، اخبــار و اقدامــات پارلمــان  در ســال جــاری)۱4۰۱( بــا هــدف 
بخش خصوصــی اســتان، ماهانــه یــک خبرنامــه الکترونیکــی طراحــی و ضمــن انتشــار بــر روی پایــگاه خبــری و شــبکه های اجتماعــی 

اتــاق مشــهد، بــرای اعضــای اتــاق از طریــق پســت الکترونیکــی، ارســال  می شــود.

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی نــگارش و تدویــن و بــه ســفارش ایــن  ایــن اثــر توســط دبیرخانــه شــورای 
مجموعــه از ســوی روابــط عمومــی اتــاق مشــهد، بــه چــاپ رســید. اثــر مذکــور، در دوره نهــم، چندیــن بــار به روزرســانی شــده و در 
گرفــت.  شــماره های جدیــد، تجدیــد چــاپ شــد و در اختیــار نهادهــا و دســتگاه های متولــی در عرصــه قانون گــذاری و اجــرای آن قــرار 

کشاورزی خراسان رضوی -معرفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

-معرفی ظرفیت های اقتصادی استان خراسان رضوی )به دو زبان(

گزارش تحلیلی  میدانی از مهم ترین چالش های بخش حمل و نقل و صادرات در مرز و منطقه ویژه دوغارون  -تدوین 

کرونا کارهای آسیب دیده از همه گیری  کسب و  -نتایج پژوهشی در باب 

- ویژه نامه روز ملی صادرات

و...
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انعکاس خبری در رسانه ها
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کشــور )دوره نهم(   برگزاری نخســتین اجالس هیات نمایندگان اتاق های سراســر 

کشور میزبانی از نشســت روســای اتاق های بازرگانی سراســر 

کشــورهای دریای خزر  برگزاری نشســت هم اندیشــی جهت میزبانی از اولین همایش اقتصادی 
ترکمنستان در 

کمک رســانی به ســیل زدگان با مشارکت تشــکل ها و فعاالن اقتصادی تشــکیل ســتاد 

بــــرگزاری ستاد خیرین توسعه اشتـــــغال مددجویان بنــــــیاد تعاون زندانـــــیان خراسان رضــــوی بـــا 
حضــور فعاالن اقتصادی 

برگــــزاری مراســم افتتاح ســتاد مردمی اقتصاد مقاومتی در محل پارلمان بخش خصوصی اســتان 

بــــــرگزاری سلســـــله نشست های »ارزش آفرینان« با حضـــــور نامداران عرصه تولید، برنـــــدسازی و 
کارآفرینی 

کشــور  برگزاری نشســت فعاالن صنعت پســته 

کشــور عــــــراق، سرکنســول جدیـــد  کارتا، هیات اقتصـــــادی  انجام دیـــــدارهای بین المللی )ســفیر جا
ایــران در مرو و...(

کارآفرینی دانش آموزی برگــزاری رویداد فرهنگســتان نــوآوری و 

برگــزاری همایــش »اقتصاد ایران در پیچ و خم توســعه«  

و...

شورای هماهنگی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون 

کسب و کار  افتتاح پنجره فیزیکی واحد 

برگزاری همایش برندهای برتر در سال 1399

تجلیل از صادرکنندگان برتر خراسان رضوی در سال 1399

نشست شورای بازرگانان ایران و هلند

و...

عناوین بعضی از شاخص ترین رویدادها، برنامه ها و نشست های اتاق مشهد
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گفت وگو  برگزاری سلســله نشســت های مشــترک هیات نمایندگان اتاق مشــهد، اعضای شــورای 
و یا فعاالن اقتصادی و تشــکلی با مدیران و مســئوالن ملی و اســتانی)نمایندگان مجلس در 
کمیســیون های مختلف اقتصادی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، مدیرکل ســازمان امور 

اقتصــاد و دارایــی وقــت، مدیــرکل تعزیرات حکومتی، شــهردار وقت، مجمع نمایندگان اســتان 
خراســان رضوی و ...(

گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراســان رضوی با وزیر امور  میزبانی از نشســت شــورای 
اقتصــاد و دارایی

دیدارهــای بین المللــی بــا ســفیر و رایزن بازرگانی اتریش، ســفیر اندونــزی، رئیس اتاق بازرگانی 
کســتان، ســفیر و رایزن بازرگانی اتریش  پیشــاور، سرکنســول پا

برگزاری نشســت های مشــترک برای فعاالن اقتصادی خراســان رضوی با هیات های اقتصادی و 
کســتان، افغانســتان و... کشــورهایی همچون اندونزی، پا فعاالن بخش تجارت خارجی از 

برگــزاری نشســت خبــری بــا حضور فعــاالن اقتصادی در موضوع بحران ناشــی از قطع برق صنایع

میزبانی نشســت هم اندیشــی بانوان فعال اقتصادی با رویکرد بررســی چالش های شــاخص 
بخش تولید

گمرک اســالم قلعه و آســیب های آن برای بخش  کمیته ویژه بررســی حادثه آتش ســوزی  برگزاری 
حمــل و نقل و صادرات 

ادامه برگزاری سلســله نشســت های ارزش آفرینان

افتتــاح قــرارگاه مشــترک پشــتیبانی و حمایــت از فعالیت های اقتصادی اســتان در محل اتاق 
مشهد 

برگزاری مجمع تشــکل های اقتصادی خراســان رضوی

افتتــاح بخــش آمــوزش تخصصــی دیجیتال مارکتینگ در مرکز آموزش اتاق مشــهد

برگزاری نشســت هم اندیشــی فعاالن حوزه تجارت خارجی اســتان با رئیس اتاق ایران 

افتتــاح مرکــز اورژانــس جاده ای ســیدآباد در چهارچوب پروژه های خیرانه در دســت پیگیری 
جامعه یاوری 

کمیســیون های اتاق مشــهد با ریاست اتاق ایران برگزاری نشســت روســای 

برگزاری جلســه مشــترک روســای تشــکل های اتاق مشــهد با معاون امور اســتان ها و تشکل های 
اتاق ایران

میزبانــی از آییــن تقدیــر از صادرکنندگان نمونه خراســان رضوی در ســال 1400 

عناوین بعضی از شاخص ترین رویدادها، برنامه ها و نشست های اتاق مشهد
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برگزاری چند مورد نشســت های مشــترک فعاالن اقتصادی خراســان رضوی با نمایندگان در 
کمیســیون های برنامــه و بودجــه، صنایع و معادن و...

 برگزاری نشســت های بین المللی با ســفیر قرقیزســتان، اســتاندار اوش قرقیزســتان، معاون 
دیپلماســی وزارت امور خارجه، ســفیر فنالند، رایزن جدید ایران در افغانســتان و...

کارآفرینی، نوآوری و رهبری برگــزاری بوت کمــپ آموزشــی _ تجربی مهارت هــای 

ح های برتر دانش آموزی برگــزاری نشســت فرهنگســتان نوآوری و تقدیــر از طر

کــــاال و انرژی  نشـــــست تخصصی معرفی ابزارهــــــای نوین تامین مالی و صـــــادرات از طریق بورس 

گفت وگــوی ملــی سه جانبـــــه گرایی با موضوع تبصـــــره 2 ماده 76  میزبانــی از نشســـــت پایــگاه 
قانــون تامین اجتماعی 

کارآفرینی برگزاری سلســله نشســت های آموزشــی و مهارت پروری در هفته 

نشســت مسئــــوالن پروژه آموزش دوگانه شــغلی ایران و آلمان با هدف بررســی میزان پیشــرفت آن

کمیســیون تجارت اتاق مشــهد با مدیران ســازمان توســعه تجارت نشســت اعضای 

مشــارکت اتاق در خدمات رســانی به زائران پیاده

کارآفرینــــــان ایران و تاجیـــــکستان با هـــــدف بررسی زمیـــــنه  نشست مشتـــــرک فعاالن اقتصادی و 
کشــور همکاری های مشــترک و فرصت های ســرمایه گذاری بین دو 

کمــــیسیون های اتاق مشــهد  گفت وگوی خراســان رضوی و هیات رئیســه  نشســت اعضای شــورای 
کشــور با رئیس ســازمان مالیاتی 

برنامه های مذکور توســط اتاق مشــهد برگزار یا میزبانی شــده اند

مراســم تجلیــل از خبرنــگاران  / مرداد 1398

عناوین بعضی از شاخص ترین رویدادها، برنامه ها و نشست های اتاق مشهد
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نگاهی به رتــــبه 
ســــه سال اخیر 
خراسان رضوی
در فضـــــــــــــــــــای
کسب وکار کشور

سیدمحمدرضا هاشمی
ح ها و برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن     سرپرست دفتر پایش طر

کشاورزی خراسان رضوی  و 

ــد.  ــدت آزار می ده ــه ش ــادی را ب ــاالن اقتص ــه فع ک ــت  ــب وکار اس کس ــای  ــود در فض ــع موج ــور، موان کش ــر  ــال حاض ــکالت ح ــن مش ــی از مهمتری یک

گــرو ایجــاد زیرســاخت ها و تســهیل در بــه ثمــر رســیدن سرمایه هاســت. از ایــن رو،  بــدون شــک، رونــق تولیــد و افزایــش ســرمایه گذاری مولــد در 

کیفــی در ایــن خصــوص ضــروری بــه نظــر می رســد. شــاخص بهبــود فضــای  کمــی و  کشــور و ارائــه شــاخص های  کســب وکار  بررســی دوره ای فضــای 

گردیــده اســت. کســب وکار نیــز بــا ایــن هــدف طراحــی 

ــه  ــون، »اتاق هــا موظفنــد ب ــر اســاس مــاده 4 ایــن قان کســب وکار مصــوب ۱39۰ و ب ــون بهبــود مســتمر محیــط  ــه موجــب قان در همیــن راســتا و ب

ــه  کســب وکار در ایــران را تدویــن و ب کشــور، شــاخص های ملــی محیــط  کســب وکار در  منظــور اطــالع سیاســت گذاران از وضعیــت محیــط 

طــور ســاالنه و فصلــی حســب مــورد بــه تفکیــک اســتان ها، بخش هــا و فعالیت هــای اقتصــادی ســنجش و اعــالم نماینــد«. اتــاق بازرگانــی، 

ح پژوهشــی درســال ۱394، نســبت بــه شناســایی و معرفــی شــاخص های ملــی  کشــاورزی ایــران در قالــب اجــرای یــک طــر صنایــع، معــادن و 

ــاون و  ــای تع ــکاری اتاق ه ــا هم ــال ۱395 ب ــر س ــب وکار را در اواخ کس ــط  ــش محی ــی پای ح مل ــر ــرای ط ــود و اج ــدام نم ــب وکار اق کس ــط  ــش محی پای

ــه  ــاق مشــهد نیــز بــه صــورت فصلــی نســبت ب کنــون ادامــه دارد. در همیــن راســتا، ات کــه تا کار خــود قــرار داد. اقدامــی  اصنــاف ایــران در دســتور 

ــد. ــدام می نمای ــب اق ــادی منتخ ــاالن اقتص ــی از فع ــنجی تلفن نظرس

گزارش هــای فصلــی  کــه داده هــای آن از  گذشــته اســت  کســب وکار خراســان رضــوی طــی ســه ســال  گــزارش حاضــر، تحلیلــی از وضعیــت محیــط 

گردیــده اســت. منتشــره از ســوی اتــاق ایــران اســتخراج 

وضعیــت  بهبــود  بــاب  در  رضــوی  خراســان  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  اقدامــات  بــه  گریــزی  مقالــه،  ایــن  در  همچنیــن، 

اســت. شــده  زده   اخیــر،  ســال  ســه  طــول  در  اســتان  کســب وکار  نامناســب  شــاخص های 
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کسب وکار کل بهبود فضای      وضعیت شاخص 

ــن  ــق ای ــت. طب ــده اس ــه ش ــور مقایس کش کل  ــاخص  ــا ش ــه ب ک ــد  ــش می ده ــته را نمای گذش ــال  ــه س ــی س ــتانی ط ــاخص اس ــد ش ــل، رون ــودار ذی نم

کرونــا ایــن رونــد متوقــف شــده و از  نمــودار، از ابتــدای ســال ۱398 آغــاز رونــد بهبــود در شــاخص اســتان اتفــاق افتــاده اســت و بــا شــیوع بیمــاری 

کــه در بهــار ســال ۱399 اســتان خراســان رضــوی رتبــه بیست وششــم  کــرده اســت؛ بــه نحــوی  کســب وکار اســتان افــول  زمســتان ســال ۱398 فضــای 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. پــس از فصــل بهــار و تابســتان ۱399، شــاخص اســتان  کســب وکار ب کشــور از لحــاظ فضــای  را در بیــن 3۱ اســتان 

کاهشــی بــوده اســت بــه  کشــور داشــته اســت؛ هرچنــد از تابســتان ۱4۰۰ ایــن اختــالف نمــره  خراســان رضــوی نمــره بهتــری در مقایســه بــا شــاخص 

کشــوری شــده اســت. کــه در زمســتان ۱4۰۰ نمــره شــاخص اســتان تقریبــا برابــر بــا شــاخص میانگیــن  نحــوی 

کل مقایسه شاخص خراسان رضوی با شاخص 

کشور )1398( جایگاه خراسان رضوی در مقایسه با 
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کشور )1399( جایگاه خراسان رضوی در مقایسه با 

کشور )1400( جایگاه خراسان رضوی در مقایسه با 

کل اســتان  ــر امتیــاز  کشــور، پنــج مؤلفــه بیشــترین تأثیــر منفــی را ب کســب  وکار  ــه پایــش فضــای  در بررســی امتیــازات اســتان در مؤلفه هــای 28گان

کــه در جــدول زیــر قابــل مشــاهده اند. گذاشــته اند 

مطابــق جــدول ذیــل، طــی ســه ســال اخیــر ســه مؤلفــه ی »غیرقابــل پیش بینــي بــودن و تغییــرات قیمــت مــواد اولیــه و محصــوالت«، »بی ثباتــی 

ــوی  ــا از س ــب ترین مؤلفه ه ــوان نامناس ــه عن ــا« ب ــی از بانك ه ــن مال ــواری تأمی ــب وکار« و »دش کس ــی  ــای اجرای ــررات و رویه ه ــت ها، مق سیاس

گردیده انــد. فعالیــن اقتصــادی اســتان ارزیابــی 
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کل اســتان  ــر امتیــاز  کشــور، پنــج مؤلفــه بیشــترین تأثیــر منفــی را ب کســب  وکار  ــه پایــش فضــای  در بررســی امتیــازات اســتان در مؤلفه هــای 28گان

کــه در جــدول زیــر قابــل مشــاهده اند. گذاشــته اند 

مطابــق جــدول ذیــل، طــی ســه ســال اخیــر ســه مؤلفــه ی »غیرقابــل پیش بینــي بــودن و تغییــرات قیمــت مــواد اولیــه و محصــوالت«، »بی ثباتــی 

ــوی  ــا از س ــب ترین مؤلفه ه ــوان نامناس ــه عن ــا« ب ــی از بانك ه ــن مال ــواری تأمی ــب وکار« و »دش کس ــی  ــای اجرای ــررات و رویه ه ــت ها، مق سیاس

گردیده انــد. فعالیــن اقتصــادی اســتان ارزیابــی 
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کل اســتان  ــر امتیــاز  کشــور، پنــج مؤلفــه بیشــترین تأثیــر منفــی را ب کســب وکار  ــه پایــش فضــای  در بررســی امتیــازات اســتان در مؤلفه هــای 28گان

ــل مشــاهده هســتند. ــر قاب ــه در جــدول زی ک گذاشــته اند 

مطابــق جــدول ذیــل، طــی ســه ســال اخیــر ســه مؤلفــه ی »غیرقابــل پیش بینــی بــودن و تغییــرات قیمــت مــواد اولیــه و محصــوالت«، »بــی ثباتــی 

ــوی  ــا از س ــب ترین مؤلفه ه ــوان نامناس ــه عن ــا« ب ــی از بانك ه ــن مال ــواری تأمی ــب وکار« و »دش کس ــی  ــای اجرای ــررات و رویه ه ــت ها، مق سیاس

گردیده انــد. فعــاالن اقتصــادی اســتان ارزیابــی 

کســب وکار اســتان طــی ســه ســال )بــه ترتیــب وضعیــت نامناســب بــه مناســب بــر اســاس میانگیــن نمــره  در نمــودار ذیــل، 28 مؤلفــه پایــش محیــط 

سه ساله( به نمایش درآمده اند.
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بخــش  پارلمــان  عنــوان  بــه  مشــهد  اتــاق  ببینیــم  بایــد  حــال 

کســب وکار اســتان،  خصوصــی اســتان، در زمینــه بهبــود فضــای 

اســت؟ داشــته  اقداماتــی  و  پیگیری هــا  تالش هــا،  چــه 

دســتور  در  رضــوی،  خراســان  کســب وکار  فضــای  پایــش  گــزارش 

ــت و بخــش  گفت وگــوی دول ــه شــورای  کار جلســه ســی ام دبیرخان

گرفــت و بــه عنــوان مصوبــه  خصوصــی اســتان در آبــان ۱398 قــرار 

کتــوری  فا پنــج  بــا  مرتبــط  اجرایــی  دســتگاه های  شــد  مقــرر 

اســتان  شــاخص های  میــان  در  را  منفــی  تاثیــر  بیشــترین  کــه 

کثــر ظــرف یــک مــاه برنامــه اجرایــی خــود را بــه  داشــته اند، حدا

کننــد و مقــررات مخــل مرتبــط بــا  منظــور بهبــود شــاخص ها، تهیــه 

ایــن موضوعــات را بــه دبیرخانــه شــورا اعــالم نماینــد. عــالوه بــر آن، 

کل امــور اقتصــادی و دارایــی پیشــنهاد شــد  بــه اســتانداری و اداره 

کــه ایــن عوامــل را در شــاخص های ارزیابــی دســتگاه های اجرایــی 

در جشــنواره شــهید رجایــی مدنظــر قــرار دهنــد.

بهبــود  راســتای  اقدامــات دســتگاه های اجرایــی در  همچنیــن، 

کســب وکار اســتان و اخــذ نظــرات بخش هــای مختلــف  فضــای 

تابســتان  در  ایــران  کســب وکار  محیــط  پایــش  گــزارش  پیرامــون 

ــه شــورای  ۱398 طــی جلســات سی وهشــتم و ســی ونهم دبیرخان

گــزارش دســتگاه های اجرایــی از اقدامــات  گفت وگــو بررســی شــد و 

ــد. گردی ــه  خــود در ایــن حــوزه ارائ

اقدامات اتـاق مشهد
در راستـای بـــهبـــــــــود 

کســب وکار استـان فضای 

   پیگیری هــا و پیشــنهادهایی بــه منظــور بهبــود 
کســب وکار ــی  وضعیــت مولفــه مالیات

اســتان  نامناســب  رتبــه  بــه  توجــه  بــا 

درخصــوص   1399 تابســتان  فصــل  در 

تأمیــن  و  مالیــات  بــا  مرتبــط  مؤلفه هــای 

شــورای  دبیرخانــه  ســوی  از  اجتماعــی، 

کل امــور مالیاتــی و تأمیــن  گفت وگــو بــا اداره 

اجتماعــی مکاتبــه شــد و در خصــوص ارائــه 

برنامه هایــی بــرای بهبــود ایــن مولفه هــا، 

در  کــه  گرفــت  صــورت  پیگیری هایــی 

کل  اداره  توســط  اقداماتــی  راســتا  همیــن 

امــور مالیاتــی جهــت بهبــود مؤلفــه مرتبــط 

بــا مالیــات )رویه  هــاي ناعادالنــه ممیــزي و 

پذیرفــت. انجــام  مالیــات(  دریافــت 

در  ســاختاری  اصالحــات  بــه  می تــوان  اقدامــات  ایــن  جملــه  از 

دســتورالعمل  اســاس  بــر  مالیاتــی  اختــالف  حــل  هیئت هــای 

اســتفاده  در  الزم  زمینه هــای  آوردن  فراهــم  مالیاتــی،  دادرســی 

قانــون   238 مــاده  در  موجــود  ظرفیت هــای  از  کثــری  حدا

مالیات هــای مســتقیم بــرای حــل و فصــل اختالفــات موجــود بــا 

مودیــان مالیاتــی، اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی بــرای تقســیط 

پیشــنهاد  و  بخشــش  قابــل  جرائــم  بخشــودگی های  و  بدهی هــا 

تعییــن ضریــب ســودآوری متناســب بــا شــرایط واقعــی مــودی و 

کــرد. نیــز، تشــکیل اداره مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی و پولشــویی، اشــاره 
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همچنیــن، اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی در صــدور دوســاله 

امــکان  برقــراری  و  افــزوده  ارزش  نظــام  نــام در  ثبــت  گواهینامــه 

دسترســی بــه آمــار معامــالت ارســالی از ســوی دیگــران در ســامانه 

مالیات هــای  قانــون   ۱69 مــاده  موضــوع  فصلــی  معامــالت 

بهبــود  بــرای  کــه  اســت  اقداماتــی  از  دیگــر  برخــی  مســتقیم، 

گرفتــه اســت.اجرای برنامه هــای  وضعیــت مالیاتــی اســتان انجــام 

کل امــور مالیاتــی  آموزشــی مشــترک فیمابیــن اتــاق مشــهد و اداره 

بــا هــدف آشناســازی مؤدیــان مالیاتــی و فعــاالن اقتصــادی نســبت 

ــن  ــا ای ــط ب ــات مرتب ــر اقدام ــی، از دیگ ــررات مالیات ــن و مق ــه قوانی ب

حــوزه بــوده اســت.

بــه  نیــز  پیشــنهادهایی  اســت،  گفتنــی 

منظــور بهبــود وضعیــت در حــوزه مالیــات و 

کل امــور مالیاتــی  تســهیل گری از ســوی اداره 

اســتان ارائــه شــده اســت؛ از جملــه: اســتقرار 

و  اقتصــادی  مالــی،  هویتــی،  پایگاه هــای 

ــی های الزم  ــاد دسترس ــی و ایج ــی و بانک پول

ــا متولیــان  ــی؛ هماهنگــی ب ــرای امــور مالیات ب

بخــش خصوصــی بــرای همــکاری و تســهیل 

بخش هــای  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  در 

خصوصی و دولتی برای شناسایی فرارهای 

غیررســمی  بخــش  فعــاالن  در  مالیاتــی 

پیگیــری  و  اســتخراج  بررســی،  اقتصــاد؛ 

کــه بــه هــر نحــو مالیــات متعلقــه  درآمدهایــی 

را بــه خــارج از اســتان انتقــال می دهنــد؛ و 

حــل مشــکل عدم تکمیــل چرخه مالیــات بر 

افــزوده. ارزش 

کمیســیون هماهنگــی     پیشــنهادها و اقدامــات 
بانک هــا در خصــوص مولفــه »دشــواري تأمیــن مالــي 

بانك هــا« از 

در خصــوص مولفــه دشــواري تأمیــن مالــي از بانك هــا بــه عنــوان 

اســتان  کســب وکار  محیــط  مؤلفه هــای  نامناســب ترین  از  یکــی 

پیــرو پیگیری هــای دبیرخانــه شــورای  نیــز،  اخیــر  در ســه ســال 

هماهنگــی  کمیســیون  ســوی  از  اقداماتــی  اســتان،  گفت وگــوی 

شــد.  انجــام  بانک هــا 

ــون  ــاده ۱86 قان ــتعالم م ــت، اس ــود داش ــه وج ک ــی  ــه موانع از جمل

جهــت  ریــال  میلیــارد  یــک  مبالــغ  بــرای  مســتقیم  مالیات هــای 

بــه  ریــال  میلیــارد  ســه  و  حقیقــی  اشــخاص  بــه  تســهیالت دهی 

اشــخاص حقوقــی بــود؛ ایــن مــاده، مانــع از روان ســازی پرداخــت 

که با اصــالح آن، پرداخت  تســهیالت در سیســتم بانکــی شــده بــود 

تســهیالت بــه اشــخاص حقیقــی تــا ســقف ۱ میلیــارد ریــال و بــرای 

اشــخاص حقوقــی تــا ســقف 5 میلیــارد ریــال تعییــن شــده اســت .

همچنیــن، مطــول شــدن تصمیم گیــری پرونده هــای تســهیالتی 

اســتانی  اختیــارات  محدودیــت  جهــت  بــه  تولیــدی  واحدهــای 

گالیــه شــدید واحدهــای تولیــدی و  و ارســال بــه تهــران، موجــب 

گرفتــه  کــه متعاقــب پیگیــری انجــام  مســئوالن اســتانی شــده بــود 

از ســوی شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان، اختیــارات ارکان 

یافتــه  افزایــش  3۰درصــد  حــدود  اســتان  بانک هــای  اعتبــاری 

ــت. اس

ــرای  ــال ب ــارد ری ــر از ۱۰ میلی ــی باالت ــهیالت بانک ــذ تس ــویی، اخ از س

از ۱۰۰  )بیــش  بــزرگ  یــا واحدهــای  اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 

نفــر( مشــروط بــه ارائــه صورت هــای مالــی تاییــد شــده می باشــد 

کــه بــا توجــه بــه اینکــه اســتاندارد تعریــف شــده مربــوط بــه ســال ها 

گردیــد. در نهایــت ارائــه  قبــل اســت، پیشــنهاد اصــالح آن ارائــه 

صورت هــای مالــی حسابرســی شــده بــرای اخــذ تســهیالت بانکــی 

اشــخاص حقیقــی و حقوقــی یــا واحدهــای بــزرگ بــا بیــش از ۱۰۰ نفــر 

کــرده اســت. بــه مبلــغ 5۰ میلیــارد ریــال افزایــش پیــدا 
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اتــــــــــاق مشــهد در  نماینــــــدگان  مصـــــوبه هیــات   
بــه  کســب وکار  نامناســب  مولفه هــای  ارجــــــاع  بــاب 

کمیسیـــــــون های اتاق   

مطابــق مصوبــه نشســت بیست وســوم هیــات نماینــدگان اتــاق 

کســب  کــه در اســتان جایــگاه مناســبی را  مشــهد، مؤلفه هایــی 

خصوصــی  بخــش  پارلمــان  کمیســیون های  بــه  نکرده انــد، 

کارشناســی  گــزارش  ح و  گردیــد تــا در جلســات مطــر اســتان ارجــاع 

کمیســیون  گــردد. در همیــن راســتا،  جهــت بهبــود شــاخص ارائــه 

مســئولیت های اجتماعــی اتــاق طــی جلســه ای در دی مــاه ۱399، 

کار در جامعــه  کارگریــزي عمومــي و ضعــف فرهنــگ  بــه موضــوع 

حامل هــای  بــه  دسترســی  »محدودیــت  موضــوع  و  پرداخــت 

ــاق  ــرژی ات کمیســیون ان کار هفتمیــن جلســه  ــرژی«، در دســتور  ان

ــت. گرف ــرار  ــهد ق مش

در  مشــهد  اتــاق  اقدامــات  ســایر  از 

کســب وکار،  فضــای  بهبــود  راســتای 

می تــوان بــه حل وفصــل مشــکالت 1579 

مشــاوره  اخــذ  پــی  در  اقتصــادی  فعــال 

تأمیــن  بانکــی،  مالیــات،  حوزه هــای  در 

کار و امــور حقوقــی و نیز،  اجتماعــی، روابــط 

ــه هیأت هــای حــل  ــوط ب پیگیــری امــور مرب

اختــالف از ســوی دفتــر ارتبــاط بــا اعضــاء 

پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان اشــاره 

کــرد.

ح، بررســی و تصویــب 5۰9 مصوبــه در ارتبــاط بــا مســائل فعاالن  طــر

اقتصــادی در اســتان در حوزه هــای مالیــات، تأمیــن اجتماعــی 

ــائل  ــع مس ــل و رف ــروه، حل وفص کارگ ــی از 8۱ جلســه  گمــرک ناش و 

ویــژه مالیاتــی  کارگــروه  از طریــق  اقتصــادی  بنگاه هــای  مالیاتــی 

حل وفصــل  کارگــروه(،  جلســه   3 طــی  پرونــده   8 بــه  )رســیدگی 

کارگــروه ویــژه  مســائل بیمــه ای بنگاه هــای اقتصــادی از طریــق 

اقتصــادی  فعــاالن  پرونــده   69 حل وفصــل  اجتماعــی،  تأمیــن 

ارزی، شناســایی  تعهــدات  پایــش  کارگــروه  از 23 جلســه  ناشــی 

مشــکالت و موانــع جهــش تولیــد در حــوزه انــرژی و انعــکاس آن بــه 

کــه از  کل دادگســتری اســتان و... از دیگــر اقداماتــی اســت  رئیــس 

کســب وکار رقــم  ســوی ارکان اتــاق مشــهد در حــوزه بهبــود  فضــای 

ــت. ــورده اس خ

کســب وکار     بهبــود وضعیــت برخــی مولفه هــای 
در ســال 1400

مشــهد،  اتــاق  برنامه هــای  و  ح هــا  طر پایــش  دفتــر  گــزارش  بــه 

گرفتــه توســط اتــاق  طــی جلســات، پیگیری هــا و اقدامــات انجــام 

تغییراتــی  اجرایــی،  دســتگاه های  و  رضــوی  خراســان  بازرگانــی 

کســب وکار ایجــاد  ح پایــش محیــط  در برخــی از مؤلفه هــای طــر

گردیــده اســت. بــه عنــوان نمونــه، مؤلفــه »دشــواری تأمیــن مالــی 

میــزان  بــه   ۱399 ســال  بــه  نســبت   ۱4۰۰ ســال  در  بانک هــا«  از 

7.8درصــد بهبــود یافتــه اســت. ایــن موضــوع در خصــوص مؤلفــه 

»رویــه  هــاي ناعادالنــه ممیــزي و دریافــت مالیــات« )بهبــود بــه 

میــزان 6.9درصــد( و مؤلفــه »رویه هــاي ســختگیرانه اداره  هــای 

کار و تأمیــن اجتماعــی بــراي مدیریــت نیــروي انســاني« )بهبــود بــه 

میــزان 6.6درصــد( نیــز مصــداق دارد.
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جامعه یاوری؛   تجلی ایفای مسئولیت های اجتماعی 

بعضی عناوین کمک های خیرانه اتاق خراسان رضوی در دوره نهم
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جــــــامـعـــــــــه
 یـــــــــــــــــاوری
تجـــلی ایفــــــای 
مسئولیت های 
اجتــــــــــــــــماعی 

گزارشی از اقدامات شاخص
 نـــــهـــــــاد خیریه وابســـته به 
اتـــــــــاق خراســــــــان رضــوی 
در دوره نهم هیات نمایندگان

از دغدغه منــدی  نمــادی  یــاوری خراســان«،      »جامعــه 

کارافرینــان خراســان رضــوی در ایفــای مفهــوم  فعــاالن اقتصــادی و 

ــی »مســئولیت اجتماعــی« اســت.  متعال

خشــت  کــه  خیریــه ای  نهــاد 

اول آن را بــه نیــت مبــارزه بــا جهــل و پــرورش اســتعدادها در نقــاط 

ــه  ک ــت  ــاروری اس ــت ب ــود درخ ــرای خ ــاال ب ــتند و ح گذاش ــروم  مح

در حوزه هــای مختلــف، تالش هایــی ارزشــمند را بــه ثمــر رســانده 

کادر  ــا حمایــت از  کــودکان محــروم ت ــه تحصیــل  کمــک ب اســت؛ از 

کرونــا.  درمــان در بحبوحــه بحــران 

خراســان،  یــاوری  جامعــه  مدیرعامــل  دادور«،  »علــی  گفتــه  بــه 

روســتاییان  و  خراســان  جنــوب  فقــرزده  روســتاهای  مشــاهده 

کــه  بگیــرد  تــا ســاختاری شــکل  بــوده  محــروم، ســرآغاز حرکتــی 

حمایت هــای فعــاالن اقتصــادی را بــه ســمت و ســوی ایــن اهــداف 

چهره هایــی   ،۱365 اردیبهشــت  در  کنــد.  هدایــت  ارزشــمند 

مهنــدس  کاشــانی«،  »مجتبــی  دکتــر  یــاد  زنــده  همچــون 

»غالمحســین شــافعی« و مهنــدس »همایــون حاجــی خانــی«، 

گذاشــتند. ایــن تشــکیالت  گــرد هــم آمدنــد و جامعــه یــاوری را بنــا 

ــات رئیســه  ــا موافقــت هی ــانی های بی شــمار، ب پــس از خدمت رس

صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  پوشــش  تحــت   ۱392 مــاه  دی  از  آن، 

گرفــت. قــرار  کشــاورزی خراســان رضــوی  معــادن و 

کرد: کید  وی تا

خراســان،  یــاوری  جامعــه  بنیانگــذاران   

کــردن  تفکــر مبــارزه بــا جهــل را از مســیر بنــا 

ســال ها  کردنــد.  دنبــال  آموزشــی  کــز  مرا

علی دادور
مدیر عامل جامعه یاوری خراسان
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بعــــــد، ایــــــن 

ســوی  و  ســمت  را  هــدف 

تــا  دادنــد  ســوق  هنرســتان ها  ایجــاد 

کــه می کارنــد، هــم جهــل را  خروجــی بــذری 

غ التحصیــالن  کنــد و هــم فقــر را. فار نابــود 

کــز، شــانس بیشــتری بــرای جــذب  ایــن مرا

مهـــــــارت  کـــــــــار داشــتند چــون  بــازار  در 

می آموختــــند.

گــذر زمــان  مدیرعامــل جامعــه یــاوری خراســان یــادآور شــد: در 

بــا وجــود همــه  کــه  برخوردیــم  روســتاها  اســتعدادهایی در  بــه 

مشــکالت، در زمــره نخبــگان بودنــد؛ امــا تنگدســتی آن هــا را بــه 

گرفتیــم ایــن افــراد را  تــرک تحصیــل وادار می کــرد. لــذا تصمیــم 

و  شناســایی  شهرســتان ها  پــرورش  و  آمــوزش  ادارات  طریــق  از 

کــه شــاید از میــان آن هــا، افــرادی  حمایــت نماییــم، بــه ایــن امیــد 

کــه آینــده را هــم بــرای خــود بســازند و هــم  کننــد  پــرورش پیــدا 

کــه در آن زیســته بودنــد.  بــرای جامعــه محرومــی 

   حمایت از 120 نخبه محروم

کــرد  دادور بــه اقدامــات ایــن نهــاد خیریــه در دوره جــاری اشــاره 

بــا حمایــت  اقدامــات متعــددی  ایــن ســال ها  گــذر  گفــت: در  و 

اســتان  اقتصــادی  فعــاالن  و  خیــران  یــاوری،  جامعــه  اعضــای 

کــردن  گــره ای یــا ســبک  گشــودن  کــه ماحصــل آن هــا  گرفتــه  انجــام 

بــاری از دوشــی بــوده اســت. 

کــه زمانــی اقدامــات حمایتــی  وی افــزود: جامعــه یــاوری خراســان 

کــرده  ــا انتخــاب پنــج دانش آمــوز شــروع  خــود از دانش آمــوزان را ب

کمک هــای  پوشــش  تحــت  را  محــروم  نخبــه   ۱2۰ حــاال  بــود، 

ابــراز  یــاوری خراســان  حمایتــی خــود دارد. مدیرعامــل جامعــه 

کــه انجــام می شــود، هــر ســال  کــرد: بــا هماهنگی هایــی  امیــدواری 

ــوند.  ــه ش ــق اضاف ــع موف ــن جم ــه ای ــتری ب ــداد بیش تع

کــرد: همــه ســاله در ایــام مختلــف بــه ویــژه در  وی خاطرنشــان 

ــر و  ــه منظــور تهیــه لوازم التحری ــوروز، ب مهرمــاه و در آســتانه عیــد ن
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کفــش دانــش آمــوزان بــی بضاعــت،  کیــف و  نیــز تامیــن البســه و 

مبالغــی از ســوی جامعــه یــاوری در اختیــار خانــواده ایــن دانــش 

آمــوزان قــرار می گیــرد. خیراندیشــان و فعــاالن اقتصــادی اســتان، 

کمک هــا دارنــد.  ســهم ارزشــمندی در تامیــن ایــن 

شـــــــــد:  یـــــــادآور  وی 

جامعــه  میــراث  امــروز 

در  حتــــی  یـــــــــــــــاوری 

و  افتــــــاده ترین  دور 

نقــــــــاط  مـــــــرزی ترین 

ایــران نیــز وجــود دارد 

شــود  تــالش  بایــد  و 

تــا ایــن همـــــــت بلنــد 

ارزشمنـــــــــد  نیــــــت  و 

فعـــــــــاالن  یــــــــاری  بــه 

اقتصــادی، ادامــه پیــدا 

. کنــد

و  مدرســه  احــداث     
ــق  ــس در مناط ــگاه اورژان پای

م و محــر

یــاوری  جامعــه  دادور،  گفتــه  بــه 

ــوزان  ــت از دانش آم ــر حمای ــالوه ب ع

مناطــق  در  بی بضاعــت  مســتعد 

ســال  ســه  در  تبــادکان،  محــروم 

در  مدرســه  یــک  توانســته  اخیــر 

یــک  و  »گندم خــواب«  روســتای 

پایــگاه اوژانــس جــاده ای در شــهر »ســیدآباد« از توابــع شهرســتان 

برســاند. بهره بــرداری  بــه  و  کنــد  تاســیس  چنــاران 

بــا  شــاندیز«  طائفــی  »امیرعطــاءاهلل  دبســتان  داد:  توضیــح  او 

کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  حضــور 

گندم خــواب )در منطقــه آموزشــی تبــادکان(  ایــران در روســتای 

گرفــت. ســاخت ایــن مدرســه بــا مشــارکت  مــورد بهره بــرداری قــرار 

بــه  و  خراســان  یــاوری  جامعــه 

واقف)طائفــی(،  خانــواده  همــت 

گرفــت و بخشــی از نیازهــای  انجــام 

منطقــه  ایــن  در  را  آموزشــی 

کــرد. مرتفــع  محــروم، 

یــــــــــــاوری  جامــــــعه  مدیرعامــــــل 

کــرد: احــداث مرکــز  خراســان اضافــه 

اورژانــس جــاده ای شــهر ســیدآباد 

هــم اقــدام ارزشــمند دیگــری بــود 

کــه بــا نگاهــی بــه نیازهــای منطقــه 

محلــی  خیــران  گرفــت.  انجــام 

عضــو  »حمیــدی«،  مهنــدس  و 

مشــهد،  اتــاق  نماینــدگان  هیــات 

و  ســاخت  هزینه هــای  تامیــن  در 

تکمیــل ایــن مرکــز، نقــش ُپررنگــی 

کردنــد. مســیرهای جــاده ای  را ایفــا 

ایــن منطقــه، در ایــام پیــک حضــور 

گردشــگران، ترافیــک باالیــی دارنــد 

نیــاز  حادثــه،  بــروز  صــورت  در  و 

ایجــاد  فــوری  امدادرســانی  بــه 

بــا  هــم  مرکــز  ایــن  کــه  می شــود 

ایجــاد شــد.  همیــن هــدف 

خـــــــریــــــد  بــه  همچنیــــــــن،  وی 

و  مشــهد  در  پزشــکی  تجهیــزات 

سیســتان و بلوچســتان و تحویــل آن بــه شــبکه بهداشــت و درمــان 

کــرد: در ایــن  دو اســتان در دوره نهــم اتــاق مشــهد اشــاره و ابــراز 

راســتا، اعتبــاری بالــغ بــر ۱3میلیــارد و 885میلیــون ریــال از ســوی 
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جامعــه یــاوری خراســان هزینــه شــده اســت.

کرونــا تجهیــزات  دادور توضیــح داد: در بحبوحــه شــیوع بیمــاری 

خریــداری  مشــهد  بیمارســتان های  نیــاز  تامیــن  بــرای  مهمــی 

کــه هزینــه آن هــا بــا فراخــوان جامعــه یــاوری و مشــارکت اتــاق  شــد 

مشــهد و البتــه حمایــت ارزشــمند فعــاالن اقتصــادی تامیــن شــد. 

و  اســتان سیســتان  کرونــا در  بحــران شــیوع  اوج  گفــت: در  وی 

ــر  ــار دیگ ــک ب ــوی، ی ــان رض ــادی خراس ــاالن اقتص ــتان، فع بلوچس

مشــارکتی ارزشــمند را در پاســخ بــه فراخــوان جامعــه یــاوری شــکل 

کاالهــا و  کــه ماحصــل آن خریــد  دادنــد و مبالغــی را اهــدا نمودنــد 

کــز درمانــی ایــن اســتان محــروم بــود.  تجهیــزات پزشــکی بــرای مرا

گلســتان و  کمــک به ســیل زدگان   
ــتان سیستان وبلوچس

ــاوری خراســان  مدیرعامــل جامعــه ی

در بخــش دیگــری از اظهــارات خــود، 

غذایــی،  اقــالم  خریــد  کــرد:  بیــان 

کمــک بــه  امــدادی و... بــه منظــور 

گلســتان و  ســیل زدگان اســتان های 

سیســتان و بلوچســتان، بــه ترتیــب 

در ســال های ۱398 و ۱4۰۱، از دیگــر 

کــه فعــاالن اقتصــادی  اقداماتــی بــود 

هموطنــان  بــه  کمــک  راســتای  در 

خــود در اوج بحــران و حادثــه، انجــام 

نهــادی  یــاوری،  جامعــه  دادنــد. 

فعــاالن  کــردن  هم صــدا  بــرای 

عرصه هــای  چنیــن  در  اقتصــادی 

اســت.  خطیــری 

همچــون  حوادثــی  داد:  ادامــه  وی 

کرمانشــاه، ســیل سیســتان  گلســتان)آق قال(، زلزلــه  ســیل اســتان 

از رویکردهــای  تــازه ای  مــا جلوه هــای  بــرای  بلوچســتان و...،  و 

کــرد.  انسان دوســتانه فعــاالن اقتصــادی اســتان را نمایــان 

بــه طــور متفرقــه  ایــن چهــار ســال،  کــرد: در طــول  بیــان  دادور 

هزینــه  تامیــن  اســت.  گرفتــه  انجــام  هــم  دیگــری  کمک هــای 

کمــک هزینــه مســکن بــه  درمــان افــراد محــروم، فراهــم نمــودن 

منظــور رفــع مشــکالت چنــد خانــواده مســتضعف در منطقــه طــرق 

و تامیــن بهــای خریــد جهیزیــه جمعــی از زوج هــای محــروم و... از 

جملــه ایــن مــوارد بوده انــد. همچنیــن بــرای قریــب بــه دو دهــه 

کــه ماهانــه مبلغــی بــه حســاب انجمــن حمایــت از زندانیــان  اســت 

واریــز می شــود تــا در رونــد آزادســازی زندانیــان جرایــم غیرعمــد، 

ــردد.  گ ــرف  ص

کرد: جامعــه یاوری در  مدیرعامــل جامعــه یــاوری خراســان تصریح 

کمــک یکــی از خّیــران شهرســتان بیرجند، توانســته  دوره اخیــر، بــه 

کــی و معیشــتی عمــده را  هشــتاد بســته حمایتــی شــامل اقــالم خورا

کشــور توزیــع  در روســتاهای محــروم 

نماید. 

خیریــه  نهــاد  ایــن  وی،  گفتــه  بــه 

و  شناســایی  بــا  تــا  اســت  مصمــم 

شــمار  حمایــت  و  اعتمــاد  جلــب 

بیشــتری از خیــران )بــه ویــژه از جمــع 

فعــاالن اقتصــادی(، شــمار بیشــتری 

را  محــروم  نخبــه  دانش آمــوزان  از 

ــد و در  ــرار ده ــود ق ــش خ ــت پوش تح

زمینه هــای  شــدن  فراهــم  صــورت 

کــز  مرا ســاختن  در  هــم  بــاز  الزم، 

آموزشــی و حرفــه ای تــالش نمایــد و 

بــه آنچــه مــورد نیــاز جامعــه ماســت، 

بیاندیشــد. 

حــال  در  کــرد:  نشــان  خاطــر  دادور 

از  حمایــت  یــاوری،  جامعــه  در  مــا  کیــدات  تا محــور  حاضــر، 

کــه محرومیــت، ســد حضــور آن هــا در جایــگاه  دانش آموزانــی اســت 

می باشــند.  آن  الیــق  کــه  اســت  ارزشــمندی 
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سال 1398

سال 1399           
و 1400

سال 1400

سال 1401

کمک به سیل زدگان
 استان گلستان

کمک های نقدی و غیرنقدی و اهدای 
دستگاه های تنفسی، تجهیرات پزشکی و 
کز درمانی در ایام  اقالم بهداشتی برای مرا

شیوع بیماری کرونا

کمک به استان سیستان و بلوچستان
 

)اتاق بازرگانی خراسان رضوی با مشارکت فعاالن 
اقتصادی این خطه و جمعی از خیران به استان 

سیستان و بلوچستان که در بحران شیوع بیماری کرونا 
و سیل گرفتار آمده بود، کمک هایی را به صورت نقدی و 

غیرنقدی اهدا نمود(

کمک به زلزله زدگان شهرستان 
خوی

2.500.000.000 ریال

50.000.000.000 ریال

7.600.000.000 ریال

5.000.000.000  ریال

ایــران  اتــاق  رئیــس  شــافعی،  غالمحســین  دســتور  بــا  کرونــا  بیمــاری  شــیوع  دوره  در 
ــرای  ــاز از طــرف پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران ب ــی مــورد نی ــزات پزشــکی و درمان تجهی
کمک هــا بــا اســتقبال و  کشــور اعــزام شــد. ایــن  خراســان رضــوی و دیگــر اســتان های 

تقدیــر اســتاندار وقــت از همــکاری بخــش خصوصــی، همــراه شــد. 

کمک های جمع آوری و تخصیص داده شده است.  موارد فوق تنها بخشی از 
کاالیی متعدد دیگری نیز در مناسبت های مختلف به مدد  کمک های غیرنقدی و 

مشارکت فعاالن اقتصادی جمع آوری و تخصیص داده شده است. 

نکتــــه 1

نکتــــه 2

بعضی عناوین کمک های خیرانه اتاق خراسان رضوی با مشارکت فعاالن اقتصادی   
و مردم نیک اندیش، در دوره نهم

مشارکت اتاق بازرگانی مشهد و فعاالن اقتصادی در خدمت رسانی و پذیرایی از زائران پیاده
 امام رضا)ع( در ایستگاه صلواتی میقات الرضا)ع(
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کمک رسانی به  گلستـــــان برای  جمــــع آوری و ارسال چنـــدین محموله اقالم ضــــــــروری به استان 
سیل زدگان این استان  در قالب مشارکت اتاق مشهد و خیران و فعاالن اقتصادی خراسان رضوی

کمک های اتاق بازرگانی ایران در قالب پنج محموله برای تامین نیاز بخش درمان        محموله 
کسیژن و...( کپسول ا کرونا )شامل تخت  بیمارستانی،  خراسان رضوی در ایام شیوع بیماری 

ارسال مجموعه ای از اقالم ضروری به استان لرستان 
کمک رسانی به سیل زدگان این خطه  برای 

افتتاح مرکز اورژانس جاده ای »سیدآباد« به همت 
خیران و جامعه یاوری خراسان 
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چــــــــشم اندازی از اتاق؛ 
رو به آینــــــــــده

کــه 15 عضــو  کشــاورزی خراســان رضــوی؛ آن چنــان  چشــم انداز اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

هیــات نماینــدگان در آغــاز دوره نهــم )ســال 1398( ترســیم نمودنــد؛ ایجــاد، تثبیــت و توســعه 

و  مطالبه گــر  موثــر،  گیــر،  فرا خدمت رســان،  فعــال،  تشــکل  یــک  قابلیت  هــای  و  ظرفیت هــا 

کــه تعییــن و اولویت گــذاری شــد؛ نگاهــی بــه آینــده ایــن نهــاد تشــکلی  نقش آفریــن بــود. در آنچــه 

کیــد قــرار داشــت.  بــه عنــوان میراثــی بــرای نســل های بعــدی نیــز مــورد تا

از  دور  بــه  رضــوی؛  خراســان  اتــاق  نهــم  دوره  نماینــدگان  هیــات  اعضــای  بــرای  کار  غایــت 

قابــل  مرجــع، منســجم،  تشــکلی  در جایــگاه  اتــاق  تقویــت  مرســوم،  و  شــعارزدگی های معمــول 

گزینــه و انتخــاب ارکان حکومــت و اعضــاء در اخــذ مشــاوره  اعتمــاد بــرای تمامــی ذی نفعــان و اولیــن 

اقتصــادی و خدمــات بــود، آن هــم بــه چاشــنی یــک ســهم قابــل قبــول در توســعه اقتصادی اســتان.
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گام هــای آغازیــن فعالیــت  کشــاورزی خراســان رضــوی، در  اعضــای دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کارنامــه چهارســاله می آیــد؛ »رشــد و تعالــی«  کار قــرار دادنــد تــا آنچــه در غایــت و در یــک  خــود چنــد تعهــد و ماموریــت را در دســتور 

را بــه طــور ملمــوس در اقدامــات پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان، متجلــی ســازد. 

که در راستای تصمیم سازی موثر برای اتاق خراسان رضوی تعریف شد، شامل چند محور اساسی بود: کالنی  اما راهبردهای 

راهبردهای اتــــــاق نـــــهم

کیفیــت عملکــردی واحدهــای داخلــی اتــاق،  ۱-تشــکیل شــوراهای نظارتــی در اتــاق بــا هــدف جهــت دهــی و نظــارت بــر 

ــتان ــی اس ــش خصوص ــان بخ ــی پارلم کل ــت های  ــی ها و سیاس ــر خط مش ــق ب منطب

• ارائه خدمات به مخاطبان اتاق با اختصاص زمان و توان الزم و 
به دور از هرگونه منافع شخصی

•  اصالح گری با هدف رشد پویایی و ارتقای عملکرد و شایستگی 
هرچه بیشتر  اتاق 

22
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• چه انجام شد؟

کــه هیــات نماینــدگان دوره نهــم بــرای پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان بــه لحــاظ  یکــی از راهبردهــای شــاخصی 

کــه عملکــرد ایــن نهــاد تشــکلی را ارتقــا می بخشــید.  کــرد، اصالحــات و اقداماتــی بــود  عملکــردی و اجرایــی برنامه ریــزی 
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ــا ایــن دو موضــوع در  ــا ادارات مرتبــط ب ــا هــدف تعامــل بیشــتر ب ــی و تامیــن اجتماعــی ب ــژه مالیات کارگروه هــای وی 2-ایجــاد 

ــده. ــر ش ــای ذک ــی در حوزه ه ــش خصوص ــاالن بخ ــکالت فع ــع مش ــتان و رف اس

توضیح: 

کاری ذیــل ســتاد تســهیل خراســان رضــوی در تشــکل های اقتصــادی شــکل  گروه هــای  بــا پیگیری هــای انجــام شــده، 
گروه هــا بــه اتــاق مشــهد ســپرده شــد: گرفتنــد. تولی گــری یکــی از مهم تریــن ایــن 

گمرک در اتاق خراسان رضوی کاری مالیات، تأمین اجتماعی و  گروه   	

ــذاری  ــازی و تأثیرگ ــه تصمیم س ــه منجــر ب ک ــتانی  ــای اس کارگروه ه ــوراها و  ــع، ش ــاق در مجام ــدگان ات ــال نماین ــور فع 3- حض

بخــش خصوصــی شــده اســت.

کارشناســی اتــاق مشــهد بــه دســتگاه های اجرایــی و اتــاق ایــران در حــوزه مباحــث اقتصــادی و  4- ارائــه و انعــکاس نظــرات 

کســب و کار  انجــام پژوهش هــای مرتبــط بــا موضوعــات مختلــف مرتبــط بــا اقتصــاد و فضــای 

اتــاق در حوزه هــای  بــا مخاطبــان و جامعــه هــدف خدمــات  تعاملــی  و  ارتباطــی  زیرســاخت های  تقویــت  و  ایجــاد   -5

مطالبه گــری. مســیر  از  حمایت گــری  و  مشــاوره  آمــوزش،  اطالع رســانی، 

کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان، در جهت رفع مشکالت فعالین اقتصادی در این حوزه 6- ایجاد 

کلیــه فعــاالن اقتصــادی و مشــاوره تخصصــی بــه اعضــاء اتــاق و راه انــدازی سیســتم  7- ارائــه خدمــات مشــاوره ای عمومــی بــه 

نوبت دهــی آنالیــن

8- تنــوع بخشــیدن بــه ســرفصل های دوره هــای آموزشــی اتــاق بــا هــدف رفــع نیازهــای آموزشــی فعــاالن اقتصــادی در 

گــون اقتصــادی و انعقــاد تفاهــم نامــه بــا مرکــز فنــی و حرفــه ای جهــت دســتیابی بــه ایــن مهــم. گونا حوزه هــای 

9- ارتقــای زیرســاخت های خبــری و اطالع رســانی اتــاق خراســان رضــوی در ســال ۱4۰۱ بــا هــدف توســعه ظرفیــت ارتباطــی و 

گاهی بخشــی بــه اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی تعاملــی و آ

۱۰- طراحــی نرم افــزار تخصصــی اتــاق خراســان رضــوی بــرای تســهیل دسترســی اعضــاء و فعــاالن اقتصــادی بــه خدمــات و 

اطالع رســانی. ظرفیت هــای 
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ح هــا و برنامه هــای  کــه مقولــه اقتصــاد مقاومتــی را بخشــی از طر ۱. همراهــی بــا سیاســت های اســتانداران خراســان رضــوی 

کردنــد و در ایــن راســتا ســه اقــدام: خــود معرفــی 

-  استقرار نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در محل اتاق مشهد.

- همراهی با استاندار و مدیران دولتی در برنامه یکشنبه های اقتصادی.

- افتتــاح قــرارگاه مشــترک پشــتیبانی و حمایــت از فعالیت هــای اقتصــادی خراســان رضــوی در محــل اتــاق اســتان و 

هدایــت برنامه هــای قــرارگاه مردمــی آن توســط پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان.

کســب و کار اســتان بــه صــورت فصلــی براســاس مؤلفه هــا و شــاخص های اســتاندارد و انعــکاس  2. رصــد و پایــش محیــط 

گرفتــه بــر روی عوامــل مخــل و منفــی  گــزارش آن بــه دســتگاه های اجرایــی ذی  ربــط بــه عــالوه تحلیل هــای انجــام  نتایــج و 

ــه  کمیت ــاق و  ــی ات ــای تخصص کمیته ه ــیون ها و  کمیس ــای  کاره ــتور  ــوان دس ــه عن ــا ب ح آن ه ــر ــط و ط ــن محی ــر ای ــذار ب اثرگ

کســب وکار اتــاق مشــهد. حمایــت از 

ــا  ــاق ب کمیســیون های تخصصــی ات ــه  کســب و کار)به تناســب موضــوع( ب 3. ارجــاع چالش هــا و مســائل شــاخص محیــط 

کمــک بــه بهبــود شــاخص های موثــر بــر ایــن بخــش. هــدف اخــذ نظــرات و پیشــنهادات فعــاالن اقتصــادی در جهــت 

کســب و کار بــا هــدف تســهیل گری در رونــد اخــذ مجوزهــای آغــاز یــک فعالیــت  4. راه انــدازی پنجــره واحــد فیزیکــی شــروع 

اقتصــادی. )ایــن مجموعــه ابتــدا در اتــاق مشــهد مســتقر و ســپس بــه مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری اســتان منتقــل شــد تــا 

ظرفیــت حضــور نماینــدگان دســتگاه های دولتــی و بخــش خصوصــی در آن تقویــت شــود(

از  )یکــی  اســتان  معــدن  خانــه  توســط  ســرمایه  گذاری  خدمــات  مرکــز  در  معــدن  بخــش  واحــد  پنجــره  انــدازی  راه   .5

مشــهد( اتــاق  پوشــش  تحــت  تشــکل های 

• تالش برای تحقق اقتصـــادی پویا و کـــارآمد و بهبــــــود فضای 
کید بر مولفه های تبیین شده  کسب و کار خـــــراسان رضوی با تا
در بحــــث اقتصــــــــاد  مقاومتی و به مـــــدد ارتقای ظرفیــــت های 

کارشناسی و شفاف سازی عملکردی

33
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گرفــت، در برنامــه »ترازســنجی«  کــه در راســتای ارتقــای ظرفیت هــای خدماتــی و ارتباطــی اتــاق مشــهد انجــام  ــا اقداماتــی  - ب

گرفــت )در ســال ۱399 انجــام و نتایــج آن در تابســتان ۱4۰۰ منتشــر  کــه از ســوی اتــاق ایــران انجــام  کشــور  اتاق هــای سراســر 

کرمــان در جایــگاه دوم قــرار بگیــرد. شــد(. اتــاق مشــهد موفــق شــد پــس از اتــاق 

ــا مقطعــی نظیــر برنامــه  ــا برنامه هــای ســنواتی نظیــر برنامــه بودجــه و ی ــه ب ک - مشــارکت در انجــام تحقیقــات و پژوهش  هایــی 

کــه دســتگاه های متولــی، پیرامــون قوانیــن یــا رویه هــای  هفتــم توســعه در ارتبــاط هســتند و همراهــی در نظرخواهی هایــی 

اجرایــی از ایــن تشــکل ارشــد بخــش خصوصــی داشــتند.

کمیتــه ایرانــی اتاق هــای بازرگانــی بین المللــی  - در اســتای توســعه جایــگاه بین المللــی اتــاق مشــهد نیــز نماینــده ایــن اتــاق در 

)ICC( تعییــن و معرفــی شــد و راهبردهــای ICC در اتــاق مشــهد بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.

گرفــت. در ادامــه ایــن هیــات  - در دوره جــاری، تغییــر هیــات اجرایــی اتــاق مشــترک ایــران و افغانســتان )شــعبه مشــهد( انجــام 

نشســت ها، همایش هــا و رویدادهــای متعــددی را بــا حضــور ســرمایه گذاران، تجــار و فعــاالن اقتصــادی افغانســتانی برگــزار 

کشــور همســایه حتــی در ســایه تحــوالت سیاســی آن و محــدود  نمــود تــا مســیر همکاری هــای مشــترک بــا بخــش خصوصــی ایــن 

کشــور، همــوار شــود.  شــدن بــازار ایــن 

- مشــارکت بــا اتاق هــای مشــترک ایــران و تاجیکســتان و ایــران و ترکمنســتان جهــت میزبانــی یــا اعــزام هیات هــای اقتصــادی و 

کشــور. پیگیــری مطالبــات فعــاالن اقتصــادی ایرانــی در ارتبــاط بــا همــکاری اقتصــادی بــا ایــن دو 

ــا  ح موضــوع ب ــوب طــر ــتان در چهارچ ــور ترکمنس کش ــت مســیرهای تجــاری  کاال و محدودی - پیگیــری موضــوع حمــل و نقــل 

کشــور هــدف. نهادهــای دولتــی متولــی و توأمــان از مســیر اتاق هــای بازرگانــی 

- ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت برگزاری جلسات وبیناری و آنالین.

کنفدراســیون اتاق هــای بازرگانــی و صنعــت آسیا-اقیانوســیه/ ایــن  -اقــدام جهــت شــرکت در رویــداد بیــن المللــی CACCI  )کنفرانــس ســاالنه 

کرونــا در ســال 99 لغــو شــد( رویــداد بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس 

ــزارش مشــترکی در موضــوع بررســی قوانیــن توســعه و به ویــژه برنامــه  گ ــاق ایــران به منظــور تهیــه، تدویــن و انتشــار  ــز - پژوهش هــای ات ــا مرک - همــکاری ب

هفتــم توســعه

• ارتقای جایگاه اتاق مشهد در میان اتاق های کشور و تقویت 
جایگاه منطقه ای آن به مدد فعال نمودن اتاق های مشترک و 

توسعه مراودات اقتصادی بین المللی
44
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• ایفای نقش در تربیت مدیران جوان و خالق و کارآفرینان فردای 
اقتصاد  استان  55

کاربــردی و مهارتــی بــرای  کیــد بــر ارائــه برنامه هــای آموزشــی  ــا تا ۱. ارتقــای برنامه هــا و راهبردهــای مرکــز آمــوزش اتــاق مشــهد ب
کار. ــازار  آماده ســازی نســل جــوان فعــاالن اقتصــادی جهــت ورود بــه ب

کارآفرینی دانش آموزی. 2. برگزاری فرهنگستان نوآوری و 

کسب و کار دانش آموزی. 3. برگزاری رویداد لیگ 

کارآفرینی، نوآوری و رهبری. 4. برگزاری بوت کمپ آموزشی تجربی مهارت های 

ــا هــدف ارتقــای مهارت هــای نســل جــوان در ایجــاد و  کارآفرینــی ب 5. برگــزاری سلســله دوره هــای آموزشــی و مهارتــی در هفتــه 
کســب و کار. توســعه 

کارآفرینــی و فعالیت هــای اقتصــادی بــا قشــر جــوان  دانشــجو و فعــال  6. ایجــاد پیونــد موثــر میــان نســل دارای تجربــه در عرصــه 
اقتصــادی در چهارچــوب نشســت های »ارزش آفرینــان«.

ــه  ــتارت آپ ها« ب ــا و اس ــان نوپ ــش بنی ــرکت های دان ــکالت ش ــائل و مش ــی مس ــاء و بررس ــوع »احص ــا موض ــتی ب ــزاری نشس 7. برگ
منظــور حمایــت از توســعه فعالیت هــا در ایــن حــوزه و هویت بخشــی بــه مفاهیــم فعالیــت دانش بنیانــی.

گنابــاد در قالــب جایــگاه معیــن  گردشــگری در شهرســتان  8. جلــب مشــارکت ســرمایه گذار صالحیــت دار بــرای اجــرای پــروژه 
اقتصــادی فرهنگــی.

گنابــاد بــا همــکاری جامعــه نیکــوکاری ابــرار، جامعــه  کتشــاف معــادن در منطقــه  9. جلــب موافقــت ســرمایه گذار در زمینــه ا
یــاوری، جهــاد دانشــگاهی و اتــاق خراســان رضــوی.

ح مقدماتــی ایجــاد مرکــز توســعه صــادرات محصــوالت روســتایی بــا همــکاری اســتانداری، شــهرداری، مرکــز  ۱۰. تدویــن طــر
توانمندســازی جهــاد دانشــگاهی و اتــاق مشــهد.

کمــک و حمایــت از فعــاالن حــوزه ســرمایه گذاری  گــذاری اســتان بــا هــدف  ۱۱.اســتقرار نماینــده اتــاق در مرکــز خدمــات ســرمایه 
و هدایــت و راهنمایــی آن هــا در ایــن عرصــه.

کــز دانشــگاهی و از جملــه آن بــا دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه منظــور تعامــل و همــکاری جهــت  ۱2.انعقــاد تفاهــم همــکاری بــا مرا
ارتبــاط قشــر جــوان دانشــجو بــا بدنــه اتــاق مشــهد

کار ماهر ح آموزش دوگانه ایران و آلمان با محوریت ارائه آموزش های مهارتی در  راستای پرورش نیروی  ۱3- اجرای طر

• چه انجام شد؟

• حمایت از سرمایه گذاری با ایجاد ارتباط موثر با کارآفرینان 66
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 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  369

۱. شناسایی تشکل های اقتصادی خراسان رضوی و بررسی میزان پوشش جامعه اقتصادی استان در قالب تشکل ها 

2. برگــزاری دوره هــای آموزشــی و مهارتــی در جهــت توانمنــد نمــودن اعضــای تشــکل های تحــت پوشــش اتــاق مشــهد و ســایر 
تشــکل های اقتصــادی اســتان.

3. برگزاری سلسله نشست های مشترک شورای راهبردی تشکل های اتاق با هیات مدیره تشکل های وابسته.

4. ارزیابی و رتبه بندی تشکل های وابسته به اتاق و حمایت و توانمندسازی تشکل ها با توجه به عملکرد آن ها.

کنــون در ایــن خطــه شــکل  کــه بــه رغــم ضــرورت وجــود آن هــا در اســتان، تا 5. ارائــه پیشــنهادات در بــاب ایجــاد تشــکل هایی 
نگرفته انــد. 

کــه وجــود آن هــا در اســتان بــا توجــه بــه اهمیــت آن بخــش اقتصــادی ضــروری  6. زمینه ســازی بــرای ایجــاد تشــکل هایی 
می نمــود نظیــر انجمــن پســته و...

7. ایجــاد مجمــع هماهنگــی تشــکل های اقتصــادی خراســان رضــوی در راســتای همبســتگی بخــش خصوصــی اســتان خراســان 
رضوی.

کمیــت فعالیــت تشــکل های موجــود )زمینــه هــای موفقیــت و آســیب شناســی دالیــل عــدم توفیــق( بــه  کیفیــت و  8.  بررســی 
ــه در اســتان ــا محوریــت تشــکل های چندگان ویــژه ب

گاه ســازی عمومــی فعــاالن اقتصــادی اســتان بــه منظــور هدایــت وتقویــت تشــکل گرایی و افزایــش حضــور  9. اطــالع رســانی و آ
فعــاالن هــر حــوزه در تشــکل های تخصصــی آن بخــش.

کشــور هــم خالــی بــود، نظیــر  کــه بــا وجــود ظرفیــت اقتصــادی، جــای آن هــای حتــی در ســطح  ۱۰. ایجــاد تشــکل های جدیــدی 
تشــکل صنعــت ورزش خراســان رضــوی و...

کالن ســازمانی بــه صــورت ســاالنه و پایــش و  ۱. تدویــن ســند اســتراتژی چهارســاله اتــاق و هدف گــذاری بــر مبنــای رویکردهــای 
گــزارش آن بــه هیــات رئیســه و هیــات نماینــدگان اتــاق مشــهد.  اندازه گیــری اهــداف تعریــف شــده و ارائــه 

2. تشکیل شورای نظارت برنامه راهبردی اتاق خراسان رضوی.

3. برگــزاری جلســات مشــترک شــورای نظــارت برنامــه راهبــردی بــا واحدهــای اتــاق بــا هــدف بررســی تحقــق اهــداف و برنامــه هــر 
کــدام از واحدهــا.

• چه انجام شد؟

• چه انجام شد؟

• حمایت از تشکل های کارآمد در جهت ارتقای دانش فنی و کارشناسی

• طراحی و ارائه مکانیزم های پایش و اندازه گیری دسترسی به اهداف

77
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کمیســیون ها، بســتر حضــور و مشــارکت فعــاالن اقتصــادی در  کمیتــه ذیــل ایــن  کمیســیون تخصصــی- مشــورتی و 36عنــوان  - در دوره جــاری بــا ایجــاد ۱۱ 

کارشناســان هــر بخــش فراهــم آمــد.  بخش هــای تخصصــی، اعضــای تشــکل های مرتبــط و صاحبنظــران و 

گره گشایی از مشکالت آن ها در چهارچوب مشورت دهی.  کمک به فعالیت اقتصادی اعضاء و  - ارائه خدمات مشاوره ای در 9عنوان با هدف 

گره گشــایی از مشــکالت فعــاالن اقتصــادی و اعضــای اتــاق  - عــالوه بــر ایجــاد ظرفیــت مشــاوره حقوقــی، خدمــات دفتــر داوری اتــاق مشــهد نیــز در راســتای 

در دوره جــاری، برنامه ریــزی و پیگیــری شــد. 

- حضــور مشــاوران مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی اتــاق مشــهد در ترکیــب هیات هــای حــل اختــالف ایــن دو بخــش، ظرفیــت مثبتــی بــرای حمایــت از 

کارفرمایــان و فعــاالن اقتصــادی بــود. 

ــون  ــاده ۱2 قان ــد »ب« م ــه بن کمیت ــری آن در  ــطح دربرگی ــه س ــه ب ــا توج ــد، ب ــالم می ش ــاق اع ــه ات ــکل ها ب ــادی و تش ــاالن اقتص ــوی فع ــه از س ک ــکالتی  - مش

ح و بررســی شــده و پــس از همفکــری و جمع بنــدی  گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی، مطــر احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه و دبیرخانــه شــورای 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  پیشــنهادات بــا مشــارکت تشــکل های بخــش خصوصــی و دســتگاه های دولتــی مرتبــط، موضــوع بــه شــورای 

ــه مراجــع مرتبــط در ســطح ملــی ارجــاع می شــد.  ــا ب خراســان رضــوی آمــده و ی

کــه برگــزاری آن بــه اتــاق  کارگــروه ســتاد تســهیل(  گمــرک )ذیــل  کارگــروه مالیــات، تامیــن اجتماعــی و  گریبانگیــر بخــش خصوصــی در  - پیگیــری موضوعــات 

کــه در راســتای همیــن هــدف دنبــال و انجــام شــد.   گــذار شــده بــود، اقــدام دیگــری بــود  مشــهد وا

کمیســیون های تخصصــی  کمیســیون های اتــاق خراســان رضــوی از ســوی روابــط عمومــی و بــا راهبــری دبیرخانــه  گفتمانــی بــرای اعضــای  - طراحــی تــاالر 

اتــاق مشــهد. ایــن ظرفیــت، توســعه تعامــالت و تســهیل مشــارکت و بهبــود رونــد نظرخواهــی را منجــر خواهــد شــد. 

- اطــالع رســانی شــفاف و بــه موقــع اتــاق از عملکــرد خــود بــه اعضــاء و ذینفعــان از طریــق مجــاری ارتباطــی و خبــری آن در بســتر فضــای مجازی و شــبکه های 

اجتماعی.

- انتشــار آخریــن اطالعــات و تحــوالت در مــورد برنامه هــا، رویدادهــا و مباحــث و تصمیمــات اقتصــادی بــه فعــاالن ایــن بخــش بــه مــدد رســانه های اتــاق 

مشــهد. 

• چه انجام شد؟

• چه انجام شد؟

•  ایجاد محیطی پویا در حمایت از اعضای اتاق به عنوان 
سرمایه های گران مایه پارلمان بخش خصوصی

ایفـــای مسئولیت نمایندگی بخش خصـــــوصی و بهره گیری از نظرات 
فعاالن اقتصادی و حرکت در جهت منافع جمعی این بخش
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کمیسیون مسئولیت های اجتماعی در راستای تشویق فعاالن اقتصادی به ایفای نقش خود در این موضوع  - ایجاد 

- شکل گیری دفتر مسئولیت های اجتماعی با هدف ساماندهی فعالیت های این حوزه به مدد مشارکت سایر واحدهای مرتبط

کمــک بــه آســیب دیدگان حــوادث و بالیــای  کمک رســانی و ترویــج فرهنگــی در موضوعاتــی همچــون  - تشــکیل ســتاد ها و پویش هــای ویــژه بــرای موضــوع 

کرونــا و... کارهــای آســیب دیده از  کســب و  کرونــا، حمایــت از  طبیعــی، پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری 

کرونــا و تبعــات آن دچــار آســیب شــدند. )در تدویــن ایــن پژوهــش  کــه از شــیوع بیمــاری  - انجــام پژوهشــی در راســتای شناســایی فعالیت هــای اقتصــادی 

گرفتــه شــد( کارشناســان اقتصــادی، بهــره  از نظــرات حــدود یکصــد نفــر از فعــاالن بخــش خصوصــی و 

کمک و مشارکت در برنامه های جامعه یاوری )نهاد خیریه تحت پوشش اتاق مشهد( - دعوت از فعاالن اقتصادی و خیران برای 

- تأمین بخشی از نیازهای حاد در بخش درمان و سالمت استان

کمک به ساخت مسکن برای زلزله زدگان شهرستان خوی  -

گاهی بخشی، ترویج گری و مشارکت جویی در موضوعات مهم اجتماعی - اطالع رسانی، آ

- تالش برای جلب مشارکت معین های اقتصادی استان از سوی دفتر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی)مستقر در محل اتاق مشهد(

• چه انجام شد؟

• کمک به ترویج، رعایت و توسعه اصول اخالقی در فعالیت های 
اقتصادی 1111

- توســعه زیرســاخت های خبــری و مســیرهای اطالع رســانی اتــاق در بســتر فضــای مجــازی، پیام رســان ها، شــبکه های اجتماعــی و اپلیکیشــن 

ــا هــدف تســهیل دسترســی.  ــاق ب تخصصــی ایــن ات

کسب و کار. ح پایش بهبود محیط  - برقراری ارتباط با اعضای اتاق به صورت فصلی در قالب طر

- برگزاری سه دوره ارزیابی رضایتمندی و همچنین نیازسنجی اعضای اتاق خراسان رضوی.

ح سواالت، نظرات و پیشنهادات اعضاء و فعاالن اقتصادی استان. -  تعریف مسیرهای ارتباطی متعدد برای طر
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افزایش تعداد خدمات اتاق خراســان 
رضــوی از 18 بــه 32 مورد در دوره نهم

ارتقای 18درصــدی رضایتمندی اعضاء
 از خــــدمات و عملکرد اتـــــاق مشــــــــهد

قرار گرفتن اتاق مشهد در جایگاه دوم اتاق های 
ح »تراز سنــــجی« اتـاق ایــــــــران سهم باالی اعضاء از خدمات کارگروه تخصصی کشــــــور در طر

ستاد تسهــــــیل با راهـــــــبری اتاق مشــــــــهد 

خصوصــی  بخــش  پارلمــان  پایــش  دفتــر  بررســی های 
در  کــه  خدماتــی  تعــــــداد  کــه  می دهــد  نشـــــــان  اســتان 
فعــاالن  و  اعضــاء  بــه  نماینــدگان  هیــات  نـــــــهم  دوره 
ارائــه  اتــاق  مختلــف  بخـــش های  تمامــی  در  اقتصــادی 
می شــده از 18 مـــورد در دوره هشــتم بــه 32 مــورد در دوره 

اســت. یافتــه  افزایــش  نهــم 

رویکــرد مدیریتــی در دوره جــاری اتــاق مشــهد بــر ارائــه، پاالیــش، تصویــب و اجرای برنامه هــای عملیاتی توســط واحدهــای مختلف 
کیــد داشــته و در ایــن راســتا؛ طــی دوره نهــم 238 برنامــه عملیاتــی تدویــن و بخش عمــده آن به مرحله انجام رســید و  ایــن اتــاق تا

قســمتی هم در حال حاضر در دســت انجام اســت. 

کــه  اعضــاء  رضایتمنــدی  ســنجش  ح  طــر مرحلــه  دو  در 
ســطح  شــد؛  انجــام   )1401 و   1400( ســال  یــک  فاصلــه  در 
از  مشــهد  اتــاق  اصلــی  مخاطبــان  خرســندی  و  رضایــت 
بــه 71درصــد ارتقــا یافــت. خدمــات و عملکــرد آن از 53 

ح »ترازســنجی« اتـــــــاق های شهرستــــــــان ها در نــــیمه  طــر
اتــاق  بنـــــدی  رتبــه  واحـــــــد  توســط   1399 ســــــال  دوم 
تابســتان  در  آن  نهــــــایی  نتایــج  و  خـــــــورد  کلیــد  ایــران 
مــی داد  نشــان  ح  طــــــــر ایــن  خروجــی  شــد.  اعــالم   1400
اتــــاق های  میــان  در  دوم  رتــــــبه  در  مشــهد،  اتـــاق  کــه 
کسب نمــــــوده  شهرستـــان ها قــــرار دارد و امتــــــیاز 64.19 را 

اســت.

کـه از خدمات  که 60درصد افرادی  بررسی ها نشان می دهـــد 
کـــارگــــروه مالیات، تامیــــــن اجتماعی و گمــــــرک ذیل ستـــــــاد 
تسهیل و رفع مـــــوانع تولید استان بهره بـــــرده اند؛ در شمـــار 

اعضای اتاق بــــازرگانی خراسان رضوی اعالم شده و 40درصد 
باقیــــمانده نیز از فعاالن اقتصادی این خــــطه بوده انـد. این 
که اعضـــــای پارلمان بخش خصوصی  گواه آن است  مسئــــله 
اســــتان از ظرفیــت هایی که در اتـــــاق برای طرح و پیـــــگیری 

مشکالت آن ها فراهم آمده، مطلع هستند.

دستاوردهای حاصل از برنامه های راهبردی

تعداد برنامه های عملیاتی واحدهای اتاق

برنامه های عملیاتی در اتاق خراسان رضوی

238 مورد

برنامه های عملیاتی واحدهای اجرایی اتاق مشهد در دوره نهم

تعداد برنامه های محقق شده

62 مورد153 مورد 23  مورد 26 درصد64.3درصد 9.7درصد

موارد اجـــــرا نشـــــدهتعداد برنامه های در دست اجرا
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افــتخـــــارات اتــــاق بازرگانی، صنایــــــــع، 
کشاورزی خراسان رضـــــوی معــــادن و 

از  یکــی  عنــوان  بــه  مشــهد  اتــاق  از  تجلیــل 
اتاق هــای پیشــرو در حــوزه تشــکل گرایی در 

مراســم دومیــن همایــش ملــی

 »تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه«

حــد  در  و  »شایســته  برتــر  عنــوان  کســب 
گفت وگــوی دولــت و بخــش  انتظــار« شــورای 
خصوصــی اســتان خراســان رضــوی در ســال 

 1400
کشور( گزارش ارزیابی وزارت  )به استناد 

بیــن  در  مشــهد  اتــاق  دوم  جایــگاه  کســب 
در  کرمــان(  از  )پــس  شهرســتانی  اتاق هــای 

ایــران اتــاق  »ترازســنجی«  برنامــه 

گفت وگــوی دولــت و  کســب رتبــه اول شــورای 
بخــش خصوصــی اســتان خراســان رضــوی در 

ســال 1398

گفت وگــوی دولــت  کســب عنــوان برتــر شــورای 
و بخش خصوصــی اســتان خراســان رضــوی در 

کشــور در شــش ماهــه اول ســال 1399
گرفــت و باالتریــن  )نکتــه: ایــن شــورا در میــان 3 اســتان برتــر قــرار 
امتیــاز را در بیــن اســتان ها را در ســال ۱399 بــه خــود اختصــاص داد(

ابتدایــی  ماهــه  شــش  در  اول  رتبــه  کســب 
ــر »شایســته  ــا دریافــت عنــوان برت ســال 1400 ب

انتظــار« درحــد  و 
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اعضاء اتاق مشهد در سال 1400:

124 نفر

65درصد

 نظرسنجی ها از اتاق چه می گویند؟

71 درصد

66 درصد
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ح سنجـــــش رضایت منـدی  طــــر

اعضاء اتاق مشهد در سال 1401:

ح ســــنجش رضـــــایت منــدی  طر

کارکنـان اتاق مشهد در سال 1401:

نتایج ترازسنجی اتاق ایران از وضعیت پارلمان 
بخش خصوصی خراسان رضوی، چه می گوید؟

اتاق ایران

زمان اجرازمان اجرا رتبهرتبهمجریمجری
از نیمه دوم سال 1399 توسط واحد رتبه بندی اتاق ایران 
گردید و نتایج نهایی آن در تابستان 1400 اعالم شد. آغاز 

اتاق مشهد، در میان اتاق های شهرستانی 
جایگاه دومی را کسب نمود.

نکتــــه

ح ارزیابی اتاق های سراسر کشور توسط اتاق ایران  امتیازهای اتاق مشهد در بعضی زیرمعیارهای طر

استراتژی و برنامه ریزی  

ارکان اتـــــــاق    

تجهیزات و زیرساخت  

حمایت گری

فـــــیت    شـــفا

حکــــــــمرانی   زیـــــرمعــــــیارهای  برآینـــــــد 

روابط عمومی 

سامــــاندهی تشکــــــل های اقــــــتصـــادی   

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 

کمیتـــه های تخـــــصصی    کمیسیــون هـــا و 

برآیند زیرمعیارهای تاثیرگذار بر سیاست ها  

بسیار خوب

بسیار خوب
بسیار خوب

بسیار خوب

بسیار خوب
بسیار خوب

بسیار خوب

عالی

عالی

عالی

عالی

حکمرانی، عضویت، تنظیم گری و موارد تاثیرگذار  اتاق مشهد در تمامی زیرمعیارهای 
تر از میانگیـــــن  بر سیاست ها )مجموعه شاخص های محوری ترازسنجی(، رتبه ای باال

کسب نمود. کشور را  اتاق های شهرستان های 
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جلســات هیــات نمایندگان

کمیسیون جلســات 

جلســات هیات رئیســه

12

64

18

15

57

19

12

69

22

12

60

19

51

250

78

نگاهی به جلسات حوزه مدیریتی و برنامه ریزی اتاق خراسان رضوی

سال 1398

سال 1398

سال 1398

سال 1399

سال 1399

سال 1399

ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

یازده ماهه 1401

یازده ماهه 1401

یازده ماهه 1401

مجموع

مجموع

مجموع

کمیسیون های تخصصی نگاهی به جلسات 

 )بازوان مشورتی حوزه های تصمیم ساز  اتاق خراسان رضوی(

گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
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اعــــــــــــــــــداد
376و آمــــــــــــــــــار

مصوبات اســتانی
گفت وگو شــورای 

تعداد جلســات

مصوبات ملی شــورای 
گفت وگو

تعــداد پرونده های 
رســیدگی شده

کمیتــه حمایت  مصوبــات 
کسب و کار از 

تعــداد مصوبات

41

41

18

205

32

224

49

42

28

1692

41

1718

76

40

25

251

295

35

264

66

42

1520

298

232

1652443

86128

2504

سال 1398

سال 1398

سال 1398

سال 1398

سال 1398

سال 1398

سال 1399

سال 1399

سال 1399

سال 1399

سال 1399

سال 1399

ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

نه ماهه 1401

یازده ماهه 1401

نه ماهه 1401

یازده ماهه 1401

نه ماهه 1401

یازده ماهه 1401

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

نگاهی به ظرفیت های حمایتی و پیگیرانه اتاق مشهد در دوره نهم

کارگروه مالیات، تامین اجتماعی وگمرک)ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید( با راهبری اتاق مشهد

گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و ارکان وابسته به آن آماری از مصوبات پیگیرانه شورای 

اعــــــــــــــــــداد
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درصــد تحققتعــداد مصوبات محقق شــده

تعــداد مصوبات

تعــداد مصوبات

تعداد پرونده های رســیدگی شــده

تعداد پرونده های رســیدگی شــده

تعداد جلســات

تعداد جلســات

223

84

6

61

6

19

4

1717%99

%99

%98

%99

261

11

5

11

5

10

5

231

14

7

14

7

9

4

2432

109

18

86

18

38

13

سال 1398سال 1398

سال 1399سال 1399

سال 1399

سال 1399

سال 1399

سال 1399

سال 1399

سال 1399

ســال 1400ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

ســال 1400

نه ماهه 1401نه ماهه 1401

کارگــروه در  ارزیابــی میــزان تحقــق مصوبــات ایــن 
نیمه دوم، به پایان سال 1401 موکول شده است 

نه ماهه 1401

نه ماهه 1401

نه ماهه 1401

نه ماهه 1401

نه ماهه 1401

نه ماهه 1401

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

کمــــیتـــــه مشــتــــرک 
اقدام ارزی و پایش 
تـــــعـــــهــــــدات ارزی

کارگروه بررسی و پاسخگویی به مشکالت فعاالن اقتصادی

کارگروه مالیات، تامین اجتماعی وگمرک)ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید( با راهبری اتاق مشهد

گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
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اعــــــــــــــــــداد
378و آمــــــــــــــــــار

نقش آفرینی اتاق مشهد در هیات های حل اختالف مالیاتی در حمایت از فعاالن اقتصادی

نقش آفرینی اتاق مشهد در هیات های مطالبات تامین اجتماعی

39 نماینده اتاق

47نماینده اتاق

23جلسه 9 عنوان مشاوره)۱4سرفصل(

25جلسه 

30جلسه

شورای نظارت برنامه راهبردی اتاق

شورای نظارت راهبردی تشکل ها

شورای نظارت راهبردی کمیسیون ها

کارشناس خبره 10 مشاور و 

3031 جلسه

1059 جلسه

1005 پرونده

8352 پرونده

شورا های راهبردیمشــــاوره هــــا

842 مورد

1270 مورد

1124 مورد

707 مورد

3943

سال 1398

دستـــور جلسات : بررسی برنامه های اتاق به تفکیک هر واحد 
و جلسه با سرپرستان واحدهای اتاق

محورها:

محورها:

جلـــسات مشترک اعضای شورای نظارت راهبــردی تشکل ها با 
هیات مدیره و تشکل های وابسته به اتاق

کمیسیون ها تعیین خط مشی 

سایر جلسات شورای نظارت راهبردی تشکل ها

کمیسیون ها و تهیه فـرم مربوطه تعیـــین شاخص های ارزیابی 

کمیسیون هــای اتاق برگــزاری سلسله جلسات با هیـــات رئیسه 

کمیسیون ها و ارائه پیشنهادات  عارضه یابی و تحلیل عملکرد 
جهت بهبود آن ها

ســال 1400

سال 1399

ســال 1401)9 ماهه(

مجموع

اعــــــــــــــــــداد
378و آمــــــــــــــــــار
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نهـــــــم  379

جمع دوره های آموزشی تشکل ها )1398 تا  1401(

نقش آفرینی اتاق مشهد درحوزه تشکل ها

22 عنوان

کل تشــکل ها تعداد 

تشکل های ایجاد شده) در بازه سال های 1398 تا  1401(

تعداد جلســات شــورای روسای تشکل ها

تعداد جلسات هم اندیشی دبیران تشکل های اقتصادی

5 جلسه 

16 جلسه 

196 ساعت

29 مورد

7 مورد

3 مورد

5 مورد

6897 نفر-ساعت

محورها:

محورها: محورها:

بررسی و تصویب آیین نامه شورا

تعیین راهبردها و سیاست های اتاق در حوزه امور بین الملل بررسی و تصویب آیین نامه شورا 

تعیین خط مشی ها و سیاست های روابط عمومی اتاق

برنامه ریزی برای رویدادهای بخش بین الملل ح های دریافتی شورا بررسی و تصویب طر

برنــــامه ریــــزی برای توســعه زیــــرساخت های اطالع رســــانی و ارتباطی و برنامه های شاخص روابط عمومی

گذاری روابط عمومی شورای سیاست 

10 جلسه شورای نظارت راهبردی امور بین المللشورای  پژوهش 

گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
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اعــــــــــــــــــداد
380و آمــــــــــــــــــار

بازدید از اتاق ایران و تحلیل 
موارد مرتبط با امور اداری و 

منابع انسانی

تنظیم و اجرای آیین نامه 
برقراری مزد

برنامه ریزی و ساماندهی 
جلسه آموزشی بهداشت 

کارکنان اتاق روان برای 

اعزام همکاران نگهبانی 
به دوره آموزشی پلیس 

پیشگیری به مدت یک هفته 
تمام وقت

تصویب دستورالعمل 
اجرایی جذب )آئین نامه 

مقررات سازمانی(

ح وظایف انتظامات  تهیه شر
و نصب در محل نگهبانی

تنظیم و اجرای آیین نامه 
انضباطی ترددها

تهیه و تنظیم و پیشنهاد 
دستورالعمل جذب - ترک 
)آئین نامه جامع مقررات 

سازمانی(

ایجاد نرم افزار جامع 
اطالعات پرسنلی

 
برنامه ریزی 

و توزیع فرم جمع آوری 
اطالعات مشاغل جهت 

طراحی ساختار سازمانی و 
نظام ارزیابی مشاغل

کارت شناسایی برای  صدور 
تمامی همکاران

کنترل  تعیین چک لیست 
کنترل  نیروهای خدماتی و 

روزانه

اعمال تغییرات سیستم 
کارکرد با هدف ارتقای  کنترل 

بهره وری و بهبود عملکرد

بازنگری برنامه پیشنهادات 
و انتقادات در سازمان با 
رویکرد روحیه همکارانه

بازنگری احکام و قراردادها و 
ارتقای محتوای حقوقی آن ها

ح توجیهی  آماده سازی طر
و پیشنهاد حذف پیمانکاری 

مدیریت نیروی انسانی

مروری بر شاخص ترین اقدامات انجام گرفته در راستای توسعه 
ارتقای نظام سرمایه انسانی)اعضاء و کارکنان( اتاق خراسان رضوی
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گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
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کنترل  ارتقای نرم افزار 
کارکرد و حضور و غیاب امور 

اداری به نسخه پیشرفته

ایجاد پایگاه خبری اتاق 
مشهد

تولید و انتشار نرم افزار 
تخصصی اتاق مشهدبا هدف 

تسهیل در دسترسی اعضاء

راه اندازی سیستم جامع 
الکترونیکی نوبت دهی 

مشاوران اتاق از طریق سایت 
اتاق

 

ارتقای روش های اجرایی و 
برنامه آموزشی ضمن خدمت 

کارکنان 

اجرای 
ح پایش  طر

کسب و کار )تکمیل  محیط 
پرسشنامه از طریق برقراری 

تماس تلفنی(:
 16 فصل 

 با مشارکت 2559 
عضو

کدینگ و  اجرای سیستم 
استقرار نرم افزار انبار

 
طراحی و 

استقرار سامانه تاالر 
گفتمان اتاق مشهد با 
محوریت بهره گیری و 

تعامل نزدیک تر اعضای 
کمیسیون ها

سفرهای شهرستانی هیات 
نمایندگان اتاق مشهد 

به روز رسانی ساختارهای 
صفحه نخست سایت 

اینترنتی اتاق مشهد

 

گزارش حسابرسی  قرائت 
سنواتی در جلسات هیات 
رئیسه و هیات نمایندگان

به روزرسانی سیستم 
اتوماسیون اداری

 
راه اندازی 

سامانه ارتباط با اعضاء 
)CRM( با هدف بهبود 

کیفیت خدمات رسانی به 
اعضاء اتاق

ارتقا و شفاف سازی نظام 
مالی

ارتقاء نظام خدمات و ارتباط 
با اعضاء

دو زبانه نمودن سایت 
اینترنتی اتاق مشهد

ارائه سند برنامه و بودجه 
اتاق به هیات نمایندگان و 

هیات رئیسه اتاق

مروری بر شاخص ترین اقدامات انجام گرفته در راستای توسعه 
ارتقای نظام سرمایه انسانی)اعضاء و کارکنان( اتاق خراسان رضوی

گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
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اعــــــــــــــــــداد
382و آمــــــــــــــــــار

مشارکت در بررسی سند 
آمایش سرزمین در سطح 

ملی 

ارائه نظرات تخصصی در 
موضوع لوایح بودجه های 

سنواتی 

پیشنهادات اصالحی 
آئین نامه مشاغل سخت و 

زیان آور

بررسی سند آمایش 
استان و بیان نظرات بخش 

خصوصی پیرامون اقتضائات 
این سند و هم خوانی آن با 

ظرفیت های موجود

برگزاری سلسله 
سمینارهای آموزشی با 
موضوع قوانین مالیاتی 

کل امور  با همکاری اداره 
مالیاتی خراسان رضوی

مشارکت با مرکز 
پژوهش های اتاق ایران 

جهت بیان نظرات بخش 
خصوصی در خصوص برنامه 

هفتم توسعه و ارائه احکام 
پیشنهادی 

اخذ تأییدیه دریافت 
مجوز از سازمان مدیریت 
کل  و برنامه ریزی و اداره 

فنی وحرفه ای استان برای 
کارکنان دولت آموزش 

همکاری های پژوهشی:

همکاری های آموزشی:

اعــــــــــــــــــداد
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گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  383

تفاهم نامه ها و همکاری های مشترک

امضای 
تفاهم نامه آموزش 

دوگانه ایران و آلمان و مشارکت جویی 
کز علمی و بنگاه های اقتصادی  از مرا

استان

امضای تفاهم نامه همکاری 
میان اتاق بازرگانی مشهد و سازمان 

فنی و حرفه ای

امضای 
تفاهم نامه همکاری 

با مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه 
فردوسی مشهد جهت برگزاری 

 MBA دوره های

تفاهم نامه 
همکاری فی مابین 

دانشگاه فردوسی مشهد و اتاق استان 
با هدف ایجاد ارتباط میان نسل جوان 

دانشجو با بسترهای اقتصادی 
موجود 

گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
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اعــــــــــــــــــداد
384و آمــــــــــــــــــار

ایجاد بانک های اطالعات 
گزارشات و مطالعات معدن

گزاف  هزینه های 
نقشه برداری پهبادی

گزارش معادن  جمع بندی 
غیرفعال استان )آسیب شناسی 

و پیشنهاد راهکار(

احصاء مشکالت 
بخش معدن در ارتباط
 با حوزه منابع طبیعی

تکمیل اطالعات خُبرگان 
معدن و شرکت های بزرگ فعال 

در این بخش در استان خراسان 
رضوی

 مشکالت ناشی از 
افزایش حقوق دولتی

نقد و بررسی 
بخش معدن در 

پیش نویس سند آمایش 
سرزمین استان

کمبود انرژی به   
ویژه ضعف تامین برق 

برای واحدهای صنایع 
معدنی)در ایام پیک(

گزارش مشکالت  تدوین 
اساسی حوزه معدن استان

 تامین سوخت مورد نیاز 
فعالیت های معدنی

پیگیری و حل 
مشکل وابستگی تخصیص 
سوخت به انجام عملیات 

نقشه برداری

عدم 
فعالیت بیش از 480 

معدن استان و بررسی 
گزارشی در  دالیل آن و ارائه 
این خصوص به نهادهای 

متولی

گذشته گرفته در بخش های مغفول   مانده طی ادوار  فعالیت های انجام 

کالن در حوزه معدن رویکردهای 

 احصا مشکالت و موانع شاخص حوزه معدن و صنایع معدنی

گردآوری مجموعا 24 مورد به عنوان موانع و مشکالت تولید در بخش   
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد معدن از سوی 
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پیگیری و بررسی 
مشکالت در حوزه بازار، 
گذاری و صادرات  قیمت 

زعفران 

ساماندهی محصوالت 
کشاورزی خراسان  منتخب 

رضوی

پیگیری برای ایجاد و 
احیای انجمن پسته 

خراسان رضوی

تدوین پژوهشی 
در باب چالش  های 

کشاورزی قراردادی در 
خراسان رضوی

کشاورزی کالن در حوزه  رویکردهای 

بررسی پژوهشی 
در مورد متوسط آب 

گیاهان در بخش  مورد نیاز 
کشاورزی و دامپروری و 

موضوع آب مجازی و تاثیر آن 
کشت مناطق بر الگوی 

پیگیری جهت 
حذف عوارض آب مجازی 
کم آب بر  برای محصوالت 

کشاورزی و ارائه تحلیلی از 
اثرات منفی این عوارض بر 
صادرات این محصوالت 

گزارشی  تهیه 
جامع در مورد روند 

کشاورزی در  مصرف سموم 
کشور و چالش های ناشی از 
آن و پیگیری این موضوع در 

کشاورزی و آب  کمیسیون 
اتاق مشهد 

بررسی وضعیت 
تشکل های بخش 

کشاورزی استان و ضرورت 
ایجاد میز تخصصی در 

محصوالت دارای اولویت 
غ  کنسرو، تخم مر کمپوت و  )پسته، 

و...(

تحلیل و بررسی و پیگیری 
موضوع رفع تعهدات ارزی 

کشاورزی و به ویژه  در بخش 
برای محصول زعفران

و...
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1398139914001401نام سازمانموضوع

کل صمتکمیته بررسی تسهیالت1 9499اداره 

گذاری2 322سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه 

کل صمتکارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید3 15151717اداره 

کل صمتکمیته پایش تجارت خارجی4 7787اداره 

3666شورای هماهنگی بانک هاکمیته تامین مالی5

کل صمتکمیته رویدادهای تجاری خارجی استان6 144اداره 

5373شورای هماهنگی بانک هاخبرگان مورد وثوق بانکی7

2113استانداریشورای اداری استان8

حضور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها

اعــــــــــــــــــداد
386و آمــــــــــــــــــار



گـــــزارش عملـــکـرد چـهارســــــاله
 اتـــــــــاق خــــــــراســــــــان رضــــــوی

اتـــــــاق
نهـــــــم  387

1398139914001401نام سازمانموضوع

کل صمتشورای معادن استان9 2323اداره 

2222اداره کل فنی و حرفه ایشورای مهارت استان10

کل صمتکارگروه پایش رفتار تجاری11 5457اداره 

کار و رفاه اجتماعیکارگروه تخصصی اشتغال12 7875اداره کل تعاون، 

کل صمتکارگروه توسعه صادرات غیر نفتی13 4254اداره 

کارشناسی ترویج تجارت استان14 کل صمتکمیته فنی و  76105اداره 

کاال وارز15 3222دادگستریکمیسیون مبارزه با قاچاق 

ح های استانی16 گذاری طر کمیته وا

) ماده 27(

3547دستگاه های اجرایی

کل صمتکمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی17 18152222اداره 

1121امور اقتصاد و دارایینشست اندیشه ورزی اقتصادی19

کاال و ارز20 2212دادگستریکارگروه پیشگیری از قاچاق 

223اتحادیه صادرکنندگانکمیته رفع موانع تجارت خارجی21

3332اتحادیه صادرکنندگانکمیته ریلی22

گن23 2234اداره کل راه آهنکمیته سیاست گذاری و نظارت بر توزیع وا

کاری زیربنایی24 4666خانه صنعت و معدنگروه 

5شهرداریمیزهای تخصصی25

کلی اقتصاد 26 ستاد پیگیری اجرای سیاست های 
مقاومتی

2325دادگستری

کاری انرژی، محیط زیست و شهرک های 27 گروه 
صنعتی

کارفرمایی 2667کانون انجمن های 

1191516دستگاه های اجراییسایر مجامع و شوراها28

125123159145 مجموع
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 انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی 
اسفند 1397
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نشست روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور در مشهد -تیرماه 1398
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نشست روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور در مشهد -تیرماه 1398
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دیدار سفیر اتریش با محمدرضا توکلی زاده، 
رئیس شورای نظارت راهبردی امور بین الملل 

اتاق مشهد -آذرماه 1400

حضور سفیر و هیات تجاری قرقیزستان در 
اتاق خراسان رضوی-فروردین ماه  1401

نشست با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه -مردادماه 1401
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حضور سفیر فنالند و رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و فنالند در اتاق مشهد 

-خردادماه  1401

کمیســیون تجــارت اتــاق خراســان رضــوی بــا مدیــرکل اداره آفریقــا و مســئوالن  نشســت فعــاالن بازرگانــی خارجــی و اعضــای 
بخــش آفریقــای ســازمان توســعه تجــارت ایــران -مهرمــاه  1401

حضور سفیر ایتالیا در اتاق مشهد
 -آبان ماه 1398
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دومین نشست مشترک روسای تشکل های  اتاق خراسان رضوی با رئیس اتاق 
-  اسفندماه 1398

بازدید اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی  از یکی از واحدهای صنعتی استان 
درحاشیه دیدار با فعاالن اقتصادی و  ریاست اتاق 

خراسان رضوی - آذرماه 1401

بازدید اعضای کمیســیون جهش تولید مجلس شــورای اســالمی و 
رئیــس اتــاق ایران از یکی از واحدهای صنعتی اســتان - مهرمــاه 1400
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حضور  رئیس و اعضای کمیسیون  صنـــایع و معادن مجلس شورای اسالمی در شورای  
گفت وگوی خراسان رضوی - مرداد ماه  1398

مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی و 
استانی خراسان رضوی - بهمن ماه 1398 
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هشتمین مراسم معرفی و تجلیل از برندهای برتر خراسان رضوی - مردادماه 1399
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آزمون ورودی فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی خراسان رضوی - خردادماه 1398

آیین افتتاح نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در مرکز  آموزش اتاق مشهد- فروردین 1398
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دوره های آموزشی اتاق مشهد ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران 
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چند نما  از فعالیت های  واحد روابط عمومی اتاق مشهد
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