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معاون استاندار تاکید کرد:

ضرورت آمادگیکامل برای
تأمینسوخت نیروگاههایاستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان
رضوی بــر ضــرورت آمادگــی کامل دســتگاههای
متولی برای تأمین ســوخت نیروگاههای استان در
فصل زمستان تأکید کرد .به گزارش روابط عمومی
استانداری ،میرجعفریان در نشست تامین سوخت
مصرفی نیــروگاه های اســتان که با هدف بررســی
آخرینوضعیتتامینسوختنیروگاههادرزمستان
برگزار شد ،بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای
متولی برای تأمین ســوخت نیروگاههای استان در
فصل زمستان تأکید و برای تحقق این هدف به لزوم
هماهنگــی و برنامه ریــزی الزم بــرای تأمین انرژی
مورد نیاز اســتان با اســتفاده از تمامی ظرفیتها،
فرصتهــا و همچنیــن نظــارت دقیــق بــر مصرف
ســوخت و انرژی اشــاره کرد .وی همچنیــن ،تهیه
بسته اطالع رســانی برای بهینه سازی مصرف گاز
با هــدف فرهنــگ ســازی و پخــش از طریــق صدا و
سیما را خواستار شــد .معاون اســتاندار بر اهمیت
دوگانه سوز کردن مشعل موتورخانهها و نانواییها
و پیگیریهای الزم در این خصوص تاکید کرد .وی
با یادآوری اهمیت ذخیره سازی گاز از مبدا پارچین
و بجنورد ،تامین سوخت پایدار استان و پیگیری این
موضوع توسط شرکت انتقال گاز منطقه ۴و شرکت
گاز استان را خواستار شد.

نایب رئیس مجمع نمایندگان استان:

خواستار نگاه ویژه دولت
به خراسان رضوی هستیم

نایب رئیس مجمع نمایندگان اســتان بــا تاکید بر
این که خواستار نگاه ویژه دولت به خراسان رضوی
هستیم ،گفت :کسانی که در استان فعالیت دارند
بــا توجه بــه موقعیــت اســتان بایــد از همــه زوایا به
خراسان رضوی نگاه ویژه داشته باشند ،ما این نگاه
را از دولت مردمی و وزیر کشــور خواستاریم و بر آن
تاکید کردهایم .آذری در گفتوگو با تســنیم اظهار
کرد :توجه ویژه به توسعه اســتان جزو اولویتهای
اســتانداری اســت که باید به آن نگاهی اســتانی و
ملی داشــت .وی افزود :متاسفانه خراسان رضوی
با وجود صنعت پویایی که دارد در حوزه اشــتغال با
مشکالت گستردهای روبه روســت ،حتی در حوزه
صنعت با وجود صنایعی که در استان داریم آن طور
که باید از آن بهره نبردهایم.
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گزارشی درباره ضرورت حمایت چغندرکاران
و تعهد مدیران برای احیای واحد تولیدی50ساله

قند تربت جام
شیرین میشود؟!

حقدادی -راهاندازی و شــروع به کار کارخانه
قند تربتجام ،یکی از مطالبات مردم منطقه و
چغندرکارانتربتجامیبود؛اینواحدتولیدی
که بــرای حــدود  300کارگــر اشــتغال ایجاد
میکند ،طیچندسالگذشتهدچارمشکالتی
در پرداخت حقــوق و مطالبات کارگران شــده
و مدت ســه ســال نیز تعطیل بود که بــا پیگیری
مســئوالن شهرســتان و دادســتان عمومــی و
انقالبتربتجام ازاسفندسالگذشتهتغییرات
مدیریتی در ایــن واحد تولیدی اعمال شــد و از
مهرماه امســال با تصفیه شــکر خام ،بخشی از
کارخانه دوباره شــروع بــه کارکــرد و از ابتدای
آبــان مــاه ،براســاس اظهــارات مدیرعامل ،بــا
پذیرش چغندرقند کارخانه فعال شــده اســت
و چــرخ کارخانــه میچرخد و با نصب دســتگاه
ســانتریفیوژ  ۱۷۵۰کیلویــی ظرفیــت تولیــد
کارخانه از  ۳۰۰تن بــه ۵۰۰تن در روز افزایش
یافته است.دادستان تربت جام گفت :کارخانه
قند تربتجام در مدیریت قبل دچار مشکالتی
شد و دستگاه قضا در راستای پیشگیری از وقوع
جرم و رفع نارضایتی ورود کرد؛ عمده مشــکل
کارخانه ســوءمدیریت بود و در حوزه تخصصی
با بی توجهی به تولید تبعات امنیتی ایجاد کرد.
علیزاده افزود:پــس از روی کار آمــدن مدیریت
جدید برای رفــع نارضایتی موجود ،جلســهای
در اداره کل دادگستری تشکیل شــد و با توجه
به ایجاد بیاعتمادی در منطقه توســط مدیران
قبلی ،مدیرعامل جدید تعهداتی را پذیرفت که
در درجه اول حقــوق معوقه کارگران کارخانه و
مطالبات شرکت زراعی را پرداخت کند و برای
محکمکاری و اطمینان از انجام تعهدات از وی
ضمانــت گرفتــه شــد.مدیرعامل کارخانه قند
تربت جام در جمع کشاورزان و تولیدکنندگان

محصــوالت چغندرقنــد گفــت :کشــاورزان و
تولیدکننــدگان چغندرقنــد بــا تحویــل آن بــه
کارخانه از ۳۰۰کارگر و خانواده آنان و کارخانه
حمایتوپشتیبانیکنندتاکارگرانبیکارنشوند
و کارخانه تعطیــل نشــود.عابدینی افــزود :در
چندسالگذشتهاتفاقاتوبدحسابیهاازسوی
کارخانه موجب شد کشــاورزان دلسرد شوند و
پیوندناگسستنیباکشاورزانازبینبرودوآنان
به ســوی کارخانههای شهرســتانهای مجاور
سوق یابند؛ حق با کشاورزان بود و باید پذیرفت
کارخانه با کشاورزان بدحســابی کرد و صادق
نبود.وی تصریح کرد :از اســفند ســال گذشته
تیم مدیریتی جدید در کارخانه قند مستقر شد
و با پشــتوانه مالی عالوه بــر پرداخت بدهیها
به شرکت زراعی و کارگران با تالش دادستان
و مدیــران اجرایــی و نظامی ،مجموعــهای که
تعطیل شــده بود ،مجــدد از مهر امســال احیا
و فعال شــد و ۱۶هزارتن شــکر خام را در حال
تصفیــه دارد.وی با اشــاره بــه اینکــه کارخانه
فرسودهشدهبود،ادامهداد:ازابتدایآبانماهبا
پذیرشچغندرقندفعالیتبخشدیگرکارخانه
آغاز شــده اســت و چرخ کارخانــه میچرخد و
با نصب دســتگاه ســانتریفیوژ  ۱۷۵۰کیلویی
ظرفیت تولید کارخانــه از ۳۰۰تن به۵۰۰تن
در روز افزایش یافته است.
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

پیشبینی رشد  7.5درصدی
اقتصاد استان در 1401

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی
استانگفت:منطبقباهدفگذاریقانون
برنامه ،رشــد اقتصادی کشــور برای سال
آینده8درصد و برای خراسان رضوی7.5
درصد پیشبینی شــده اســت .به گزارش
ایسنا ،رضا جمشــیدی در جلسه کارگروه
اقتصــادی ،اشــتغال و ســرمایه گــذاری
استان که با حضور معاون هماهنگی امور
اقتصادی اســتاندار و ســایر اعضــای این
کارگروه برگزار شــد ،ضمن ارائه تحلیلی
از آســیبهای اقتصــاد کالن در کشــور،
رویکردهای بودجه سال  ۱۴۰۱را تشریح
و اظهــار کــرد :عمــده تریــن رویکردهای
بخشنامه بودجه ســال  ۱۴۰۱کل کشور
رســیدن به رشــد اقتصــادی بــا تمرکز بر
ارتقای بهره وری ،ثبات اقتصادی ،عدالت
محوری و تغییر ساختار بودجه و همچنین
تامین مالی اقتصادی اســت .وی با اشاره
به رویکردهــای کالن بودجــه  ۱۴۰۱در
حوزه توسعه صادرات افزود :دستگاههای
ملیواستانیموظفشدهاندبرنامهتوسعه
صادرات بخش سیاســتگذاری خود را با
رعایت مالحظاتی تنظیم کننــد و به تایید
ســازمان برنامه و بودجه کشــور برســانند
تا در الیحــه بودجه ســال آینده بــه عنوان
اولویت برنامههای دولت درج شود .دبیر
کارگــروه اقتصــادی ،اشــتغال و ســرمایه
گذاری خراسان رضوی اظهارکرد :حذف
موانــع صادراتــی ،تشــویق و تســهیل در
سیاست بازگشت ارز ،حمایت از صادرات
خدماتفنیومهندسی،حمایتازارتقای
کیفیت محصــوالت صادراتی و حمایت از
صادرات به کشورهای جدید از جمله این
مالحظات است .وی با اشاره به مصوبات

ایــن جلســه اظهــار کــرد :دســتگاههای
تخصصی در استان با هماهنگی دستگاه
ملــی مرتبط بــا برنامه توســعه صــادرات،
بخــش تحــت سیاســتگذاری خــود را با
رعایت مالحظات مندرج در بند یک ماده
یــک بخشــنامه بودجــه  ۱۴۰۱تا ســطح
شهرســتان تنظیــم و به ســازمان مدیریت
و برنامه ریزی اســتان اعالم کنند .رئیس
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان
رضوی افــزود :اداره کل صنعت ،معدن و
تجارت اســتان با همکاری دستگاههای
اجرایی مرتبط ،میــزان صادرات مختص
اســتان بــر حســب شهرســتان را بــرای
ســال هــای  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱مشــخص
و دســتگا ههای اجرایــی مرتبــط نیــز
درخصوص معرفی چالشها ،معضالت،
الزامــات و راهکارهــای ارتقــای ظرفیت
هــای صادراتــی و رفــع موانع تجــارت و
توســعه صــادرات بــرای درج در الیحــه
بودجــه ســال  ۱۴۰۱در اســتان اقــدام
کنند .جمشــیدی ایجاد و استقرار نهاد و
ساختار مناسب برای تسهیل امر صادرات
در اســتانها ،اصــاح قوانیــن و مقررات
در حوزه صــادرات ،الگــوی تجهیز منابع
رشــد از طریــق صــادرات در اســتانها،
تغییــر راهبــرد کالن در تولیــد مبتنی بر
جایگزینــی واردات بــه تولیــد مبتنــی بر
توســعه صــادرات در مرکــز و اســتانها و
انتقال منابع کشــور به فعالیــت هایی که
منجر بــه تولیــد رقابتــی شــود ،پرهیز از
روش های ســنتی و توجه به خوشــه ها و
زنجیره های صادراتــی و اتصال صنایع و
واحدهــای کوچک به صنایع بــزرگ را از
دیگر مصوبات این جلسه اعالم کرد.

از میان خبرها
گوناگون

مراسم بزرگداشت
روز سیاه کشمیر در مشهد برگزار شد
مسلمی-مراســم بزرگداشــت روز ســیاه کشــمیر روز
گذشته با حضور برخی از مسئوالن استان ،نمایندگی
وزارت امور خارجه و روسای نمایندگی دیپلماتیک در
کنسولگری پاکستان در مشهد برگزار شد .به گزارش
«خراســان رضوی»« ،عارف خان بهتنی» سرکنســول
کشور جمهوری اسالمی پاکستان در این مراسم اظهار
کرد:پاکستان 27اکتبررابهعنوانروزسیاهکشمیردر
سطحملیوبینالمللیگرامیمیداردبااینهدفکه
همبستگی خود را با مردم جامو و کشمیر تحت اشغال
غیرقانونــی هند که طی  73ســال گذشــته با اشــغال
نامشــروع و نقض آشــکار حقوق بشــر مواجه هستند،
اعالم کند .وی افزود :هر سال 27 ،اکتبر به عنوان روز
کشمیر گرامی داشته می شود تا اعتراض ،ناخشنودی
و خشم مردم کشــمیر به تمامی جهانیان اعالم و واقعه
اشغال اجباری جامو و کشمیر توسط نیروهای امنیتی
هند به همگان یادآوری شود .همچنین «عارف علوی»
رئیس جمهور پاکســتان نیز با ارســال پیامی به همین
مناســبت گفــت :پاکســتان از جامعه بیــن المللی می
خواهد گام های عملی برداشته و هند را به دلیل نقض
فاحش و سیســتماتیک حقوق بشــر در این کشورملزم
به پاسخگویی کند ،حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه
جامو و کشمیر ،مطابق با قطعنامه های مربوطه شورای
امنیت سازمان ملل متحد و اجابت خواسته های مردم
کشــمیر ،تنها راه تامین صلح در منطقه است« .عمران
خان» نخست وزیر کشــور جمهوری اسالمی پاکستان
نیز در پیام جداگانه ای گفت :پاکستان از حقوق مردم
کشمیر تحت ستم هند نزد ســازمان های بین المللی
از جمله سازمان ملل ،سازمان همکاری اسالمی و هر
مجمعی دفاع می کند.

معاونادارهکلمیراثفرهنگیخبرداد:

اشغال 66درصدی واحدهای
اقامتی استان در مهر

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی،
ع دســتی اســتان گفــت :درصد
گردشــگری و صنای 
اشــغال واحدهای اقامتی در  ۱۸روز ابتدایی مهر از
میان واحدهای بازگشایی شده به  ۶۶درصد رسید.
بیدخــوری در گفتوگو با ایســنا اظهار کــرد :در مهر
اوضاع خوبی داشتیم که پس از دهه پایانی صفر این
روند ادامه پیدا کــرد و در ایام تولــد پیامبر اکرم(ص)
واحدهای اقامتی وضعیت رضایتبخشــی نسبت به
گذشته داشتند.

فعاالن اقتصادی خراسان رضوی در استانی که اقتصادش بر شانه بخش خصوصی استوار است ،از دغدغه ها و مشکالت خود می گویند

مطالبات بخش خصوصی از استاندار جدید

 25مهرماه امسال خبر رسمی انتصاب «یعقوبعلی
نظری» به عنوان استاندار خراسان رضوی منتشر
شد و ســاختمان خیابان بهار ،سکاندار جدید خود
را شناخت .اما «نظری» که پیشتر فرماندهی سپاه
امــام رضــا(ع) را در این خطــه عهــده دار بــوده ،با
ظرفیت های اقتصادی آن نیز آشناســت و می داند
که عمده اقتصاد این استان ،برآمده از ظرفیتهای
بخــش خصوصی اســت .بخشــی که ســهم باالیی
هم در اشــتغال و درآمد آن دارد .با این اوصاف ،در
قدمهای آغازیــن ،نماینــده دولت باید ســراغی از
فعاالن اقتصادی این اســتان بگیرد و دغدغه های
آن ها را در بزنگاه دشوار اقتصادی ،بشنود و پیگیر
رفع و رجوع مشکالت آن ها شود.
•لزوم تفویض اختیارات ویژه به استانداران

غالمحســین شــافعی ،رئیس اتاق های بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و خراسان رضوی،
معتقد اســت که نگاه دولت به جایگاه اســتانداران
باید دستخوش تغییر شود و توضیح می دهد :نگاه
معمول و معهود به جایگاه نماینــده عالی دولت در
استان ،از منظر هزینه ای بوده است .یعنی بودجه
ساالنهایبرایاستانهامصوبمیشودواستاندار
رســالت آن را دارد تا بــه عنوان تنخــواه دار ،بودجه
مذکور را تقسیم کند اما اگر این نگرش اصالح شود
و استاندار با اختیارات مکفی ،مسئول درآمدزایی
(به اتــکای ظرفیت های اســتان) شــود ،هم مزیت
هــای اقتصادی هر خطه شــکوفا خواهد شــد و هم
مسائل توسعه ای در اولویت قرار می گیرند و توامان
کشــورمان از بحــران کســری بودجــه رهایــی می
یابد .وی تاکید می کنــد :البته این تغییر نگرش در
شرایطی می تواند کارآمد باشد که تمرکز قدرت در
کشور شکسته شود و توزیع اختیارات ،میان مرکز و
استان ها صورت گیرد .اگر استانداران از اختیارات
مکفی برخوردار نباشــند ،امکان پیشــبرد مطلوب
برنامه هــای خــود را نخواهند داشــت .از ســویی،
به تناســب ارتقــای ظرفیــت تصمیم ســازی برای
استانداران،پتانسیلمذکوربایدبرایسایرسازمان
ها و مدیران کل استانی نیز فراهم شود .وی با اشاره
به یکی از پیشــنهادهای شــاخص پارلمــان بخش
خصوصی به دولت در خصوص اعمال طرح «توسعه
متــوازن منطقــه ای» ،عنوان مــی کند :به اســتناد
مطالعاتی که روی الگوی مدیریتی در کشــورهای
توسعه یافته داشتیم ،پیشنهادهایی به دولت ارائه
شد که براساس آن ،کشور می تواند به 7یا 9منطقه
توسعه ای (براساس اشتراکات اقلیمی ،قومیتی،

طبیعی ،قرابت جغرافیایی و )...تقســیم شــود .در
طرح توسعه منطقه ای ،به مسئله اجرای مگاپروژه
ها با مشارکت استان های هر منطقه توجه خواهد
شد و نوعی تقسیم کار در این بخش رقم می خورد.
اینراهبرد،میتوانددربازهایکوتاهتوسعهمتوازن
منطقه ای را در کشور رقم بزند و شکافی را که میان
استانهاازمنظرتخصیصمنابعوظرفیتهاوجود
دارد ،از میان ببرد .شــافعی اظهار امیــدواری می
کند که در دولت سیزدهم به این موضوع توجه ویژه
شود تا کشور از بن بست تمرکزگرایی خارج شود.
رئیس اتاق های بازرگانی ایران و خراسان رضوی
خاطرنشــان می کند :انتظــارات بخش خصوصی
از دولت و اســتاندار جدید خراســان رضوی کامال
مشخص است .کشــور هم اکنون در وضعیتی قرار
گرفته که مسائل اقتصادی در اولویت نخست قرار
دارند .اقتصاد خراسان رضوی نیز بر ظرفیت های
بخش خصوصی اســتوار اســت و از ایــن منظر ،هر
حمایتواقدامیکهبهتسهیلگریدرمحیطکسب
و کار منجر شود ،شکوفایی ظرفیت های اقتصادی
این خطه را در پی خواهد داشت .بخش خصوصی
استان ،رســالت خود می داند که در کنار استاندار
خراســان رضوی ،به ارتقای ظرفیــت های موجود
کمککند.
•چالش تامین مالی برای برنامه های
توسعه ای در بخش تولید

اماتعاملهرچهبیشتراستانداربابخشخصوصی،
یکی دیگــر از مطالبــات مهم فعــاالن اقتصــادی از
«یعقوبعلی نظری» است که به تازگی بر این کرسی
تکیهزده«.حسینمحمودیخراسانی»،نایبرئیس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی دراین باره تاکید می کند :بیش از95درصد
واحدهای صنعتی خراسان رضوی مربوط به بخش
خصوصی هســتند پس ضــرورت دارد تا اســتاندار
جدید،تعاملبیشتروموثرتریرابافعاالناینحوزه
صــورت دهــد .بازدیدهــای هفتگــی از واحدهای
صنعتیمستقرنیزمیتواندبهبررسیمیدانیوچاره
جوییعملیاتیازمشکالتاینواحدهامنجرشود.او
گوشهچشمیبهضرورتتغییردررویکردهاونگرش
های مدیران دستگاه های استانی به بخش تولید و
اقتصاد این خطه دارد و بیان می کند :تسهیل گری
درمحیطکسبوکارزمانیمعنامییابدکههمراهی
همه دستگاه ها و تعامل حداکثری آن ها در زنجیره
تولیدمحققشود.اگرنگرشبرحمایتازبخشمولد
به عنوان زیربنای اقتصاد استوار باشد ،قطعا تعالی

و رشــد نیز در این بخش رقم می خورد .محمودی با
بیاناینکهحفظاشتغالصنعتیموجوددرخراسان
رضوی نیازمند اجرای طرح های ایجادی و توســعه
ای واحدهای صنعتی اســت ،خاطر نشان می کند:
تامین مالی در بخش تولید عمدتا بانک محور است
و از این منظر ،اجرای طرح های ایجادی و توسعه ای
دربخشتولیدبااستفادهازمنابعبانکیکهسودهای
18درصدیبدانتعلقمیگیرد،فاقدتوجیهاست.
بهترین واحدهای صنعتی به استثنای پتروشیمی
ها ،ســودی 3تــا5درصــدی دارنــد و عمال قــادر به
بازپرداختاینتسهیالتنخواهندبودولذاتقاضای
ما از اســتاندار ،کمک بــه تخصیص منابــع بانکی با
سودی معقول برای طرح های توسعه ای و ایجادی
بخش صنعت خراسان رضوی اســت .ضعف منابع
در سال های گذشته ،به فرســودگی و تحلیل رفتن
ظرفیتهایبخشتولیدمنجرشدهواگرتاکیدوباور
مسئوالنبرتولیدصادراتمحوروورودتکنولوژیبه
زیرساختهایتولیدیاست،بایداینموضوعراهم
جدیتلقیکنند.نایبرئیساتاقبازرگانیخراسان
رضوی به بحث تفویض اختیار بــرای مدیران کل به
عنوان یکی دیگر از ضرورت های مهم برای توســعه
استانمان اشاره و ابراز می کند :این مقوله نیز باید از
سوی استاندار پیگیری شود؛ امروز مدیران استانی
برای هر تصمیمی باید به مرکز و نهاد باالسری خود
در تهران رجوع کنند؛ در حالی که خراسان رضوی
نظر به وسعت ،جمعیت و جایگاهی که دارد ،باید از
اختیاراتحداکثریبرایمدیرانشبهرهمندشود.
•درخواست برای پادرمیانی جهت حل
مشکالت مرزی و روان سازی ترانزیت و حمل
ونقل بین المللی

حملونقلیکیازمهمترینظرفیتهایاقتصادی
و اشــتغال زا در خراســان رضوی اســت؛ این استان
دروازه ورود به افغانســتان و آســیای میانه به شــمار
می آید و به همین دلیل پس از تهران ،دومین قطب
ترانزیت و حمل ونقل بین المللی کشور معرفی می
شود .فعاالن صنعت ترانزیت دغدغه ها و مشکالت
بسیاری دارند که بارها در جلسات و از تریبون های
مختلف آن ها را با مســئوالن درمیان گذاشــته اند؛
برخیازاینموضوعاتنیازمندپادرمیانیمسئوالن
استانی یا کشوری است و شماری نیز نیاز به اصالح
قوانیــن دارد .احمــد زمانیان یــزدی ،رئیس هیئت
مدیره انجمن صنفی شــرکت های حمل ونقل بین
المللیخراسانرضویدرهمینخصوصمیگوید:
باتوجهبهحجمفعالیتشرکتهایحملونقلبین

المللی در استان و ســرمایه گذاری هایی که در این
زمینه طی  27سال اخیر صورت گرفته ،امیدواریم
مشکالتیکهسالهاباآنهادستبهگریبانبودیم،
به مدد همکاری اســتاندار جدید رفع و رجوع شود.
ویبااشارهبهجایگاهمهممرزدوغارونبرایتجارت
کشور و اهمیت حل مشــکالت آن ،اظهار می کند:
افغانستانازنظراقتصادیدرحوزهترانزیتوحمل
ونقل بین المللی بــرای ما جایگاهی خطیــر دارد و
با توجه به حجم کاالهایی که در این ســال ها به این
کشور حمل یا از این مسیر ترانزیت شده ،امیدواریم
مشــکالت و موانع موجود در این بخش مرتفع شود
و دیگر شــاهد صف ها و توقف های طوالنی کامیون
ها در مرز دوغارون نباشــیم .در مرز ترکمنستان نیز
همچنان شــاهد مشــکل ورود کامیون های ایرانی
به این کشور هســتیم و امیدواریم استاندار با درایت
خوددراینزمینهورودوبرایاینمشکلچارهجویی
کند.زمانیاننیزخواستارتعاملوگفتوگویموثرو
مستمر استاندار با بخش خصوصی استان می شود
و می گوید :کمیســیون حمل ونقــل و ترانزیت اتاق
بازرگانیونیزانجمنصنفیشرکتهایحملونقل
بینالمللیخراسانرضوی،میتواننددرخصوص
مباحث این حوزه مشــورت ها و نظرات کارشناسی
الزم را به استاندار ارائه دهند .انتظار ما این است که
استانداربهاینتشکلهابهادهدودرتصمیمگیری
ها در حوزه ترانزیت ،نماینده ای از این بخش حضور
داشتهباشد.رئیسکمیسیونحملونقلوترانزیت
اتاقبازرگانیخراسانرضویخاطرنشانمیکند:
رئیسجمهوریبراختیاراتویژهاستاندارانمرزی
تاکیــد داشــت و امیدواریم ایــن ظرفیت ویــژه برای
استانمانیزفراهمشودوشاهدرونق،تسهیلوروان
شدنحوزهترانزیتوحملونقلبینالمللیباشیم.
•ضرورت حل وفصل مشکالت به منظور

تسهیل سرمایه گذاری در خراسان رضوی

شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصی،
به منظــور تعامل هــر چه بیشــتر این دو حــوزه و در
راســتای رفع مشــکالت فعــاالن اقتصادی شــکل
گرفتــه اســت .در خراســان رضــوی نیز این شــورا
فعالیت مستمر و موفقی داشته و در زمره رتبه های
برگزیده در کشــور ،به لحاظ پیگیری و حل مسائل
مرتبط بــا بخش خصوصی بــوده اســت .علی اکبر
لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی ،به عنوان فردی
که در این سال ها بیشترین ارتباط را با هر دو بخش
داشته ،درباره مهم ترین مسائلی که ضروری است

تا اســتاندار در این گام هــای آغازیــن فعالیتش در
این خطه به آن هــا توجه کند ،می گوید :خراســان
رضوی،استانیروبهتوسعهدربخشهایصنعتی،
معدنی و فوالدی اســت .بســیاری از ظرفیت های
فعلی بنگاه های اقتصادی اثرگذار در استان خالی
هســتند و از طرفی ،زیرســاخت های بخش انرژی
( آب ،برق و گاز) برای سرمایه گذاری جدید در این
بخش فراهم نیســت لذا انتظار می رود بــر ای این
مشکل اساسی با تدبیر متولیان امر ،چاره جویی و
صدای بخش خصوصی شنیده شــود .وی با اشاره
به مشکل جدی مشــهد به لحاظ تامین زمین مورد
نیاز برای ســرمایهگذاری در شهرک های صنعتی
ابراز می کند :هــم اکنون زمینه هــای خوبی برای
سرمایه گذاری فراهم است اما با محدودیت زمین
در شهرک های صنعتی شهرســتان مشهد مواجه
ایم .البته در سطح استان ظرفیت کافی وجود دارد
اما اگر ارجحیت ســرمایه گذار بر زمین مســتقر در
شهرستان مشهد باشد ،با محدودیت جدی مواجه
می شــود.ضرورت بهبود نســبت مصارف به منابع
بانکی استان و توازن نداشتن نسبت جذب سپرده
به ارائه تســهیالت بانکــی و لزوم بهبــود این بحث،
موضوع دیگری است که در سال های اخیر بارها به
عنوان یکی از دغدغه های بخش خصوصی مطرح
شده اســت .رئیس دبیرخانه شــورای گفت وگوی
دولت و بخش خصوصی خراســان رضــوی با بیان
اینکه نســبت مصارف به منابع بانکی در خراســان
رضوی به هیچ وجه قابل دفاع نیست ،می گوید :از
سال 1390تاکنونایننسبتهموارهروبهکاهش
بودهوبهحدود60درصدرسیدهاست؛درحالیکه
برخی استان ها از ظرفیت منابع بانکی خود انتفاع
بیشتری دارند و این یعنی هدایت موثر این ظرفیت
به حوزه های مولد و اقتصادی آن ها .ضرورت شکل
گیری تیم اقتصادی قوی ،منسجم و ریسک پذیر در
استان،نکتهدیگریاستکهلبافیبهآنمیپردازد
ومیگوید:یکتیماقتصادیقویمیتواندچرخهو
هدایتاقتصاداستانرابامحوریتبخشخصوصی
سامانببخشد.ویبااشارهبهخشکسالیدراستان
و مشکالت کشــاورزان این خطه ،یادآور می شود:

بحران در منابع آبی اســتان ،موضوعی است که به
عنوان یک چالش جدی ،آینده اقتصاد کشــاورزی
خراســان رضــوی را تهدید مــی کند .اوضــاع آبی
موجود بر کسب وکار و سفره روستاییان آثار منفی
مستقیم داشته است .در زمینه تامین آب مورد نیاز
و تغییر الگوی کشت می بایست از نظرات تشکل ها
به ویژه حوزه مطالعات اتاق بازرگانی استفاده شود.
لبافیاذعانمیکند:مسئولیتاجتماعیشرکتی
()CSRبهخصوصدرشرکتهایفوالدیومعدنی
مــی تواند در توانمندســازی مــردم مناطق محروم
اثرگذارباشدوبایدبهاینموضوعتوجهیویژهشود  .
•اهمیت حمایت و حفظ سرمایه گذاری های
موجود

احمــد اثنی عشــری ،عضــو هیئت رئیســه انجمن
مدیران صنایع خراسان رضوی نیز نقبی به ظرفیت
های این اســتان در صنعت گردشگری و مشکالت
فعاالن این بخــش می زند و می گوید :درخواســت
ما حمایت موثر از سرمایه گذاران این بخش است.
چالــش هــای اقتصــادی و شــیوع کرونا ،ســرمایه
های این حــوزه را دچار چالــش کرد کــه باید زیان
واردشده به نوعی جبران شود و زمینه حفظ سرمایه
گــذاری و زیرســاخت هــای موجــود فراهم شــود.
رئیس کمیســیون مالیــات ،کار و تامین اجتماعی
اتاق بازرگانی خراســان رضــوی در بخش دیگری
از صحبت هایــش با گالیــه از وضعیت جــاده های
خراســان رضوی در مقایســه بــا برخی اســتان ها،
عنوانمیکند:جادههایمنتهیبهمشهدازسمت
نیشــابور ،قوچــان و تربت جــام و فریمــان وضعیت
مطلوبیندارندوباتوجهبهراهاندازیصنایعمعدنی
در منطقه ســنگان ،ظرفیت جــاده ها متناســب با
میزانسرمایهگذاریهادربخشتولیدنیستوباید
برای این موضوع چاره ای جدی اندیشــیده شود.
وی خواستار شنیده شدن صدای بخش خصوصی
و نظرخواهی از فعاالن این حوزه ،فراتر از شعارهای
معمول می شود و ابراز امیدواری می کند استاندار
جدید ،بخش خصوصی را مشــاور و همراه خود در
توسعه اقتصادی استان بداند.

