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مدیر جهاد کشاورزی جوین خبر داد:

 16رشته قنات جوین نیازمند
بازسازی
شمس آبادی-مدیر جهاد کشــاورزی جوین با اشاره به
آغاز فصل پاییز و احتمال بارندگی پاییزه و اســتفاده
بهینهاز روانابهادربخشکشاورزیگفت:درجوین
حدود  80درصد مردم به شــغل کشــاورزی مشغول
هستند.قارزی با اشــاره به این که در استان 6800
رشــته قنات فعــال موجــود اســت ،افزود :بازســازی
و نگهــداری قنوات نیــز تنهــا راه زنده مانــدن قنوات
محسوب می شود.وی با تاکید بر اهمیت حفاظت از
منابع آبی شهرســتان افزود :جوین دارای  89رشته
قنات فعال است که  3رشته آن تامین اعتبار شده و در
حال مرمت و بازسازی اســت.قارزی بیان کرد16 :
رشته قنات اصلی از مجموع  89رشته در شهرستان
نیزنیازمندمرمتوتامیناعتباراساسیاست.قارزی
با اشــاره به این که جهاد کشــاورزی به عنوان متولی
اصلی تامین نیاز غذایی کشور است افزود :کشاورزان
در روستاها اولین گروهی هستند که با خرابی قنوات
دچار مشکل شدند و در امور کشاورزی آن ها خسارت
وارد می شــود بنابراین بازســازی و مرمــت قنوات از
اولویت های جهاد کشاورزی به شمار می آید.

نایبرئیسمجمعنمایندگاناستان:

خواستار نگاه ویژه دولت به
خراسان رضوی هستیم

نایب رئیــس مجمــع نمایندگان اســتان بــا تاکید بر
این که خواســتار نگاه ویژه دولت به خراسان رضوی
هستیم ،گفت :کسانی که در استان فعالیت دارند با
توجه به موقعیت اســتان باید از همه زوایا به خراسان
رضوی نگاه ویژه داشته باشند ،ما این نگاه را از دولت
مردمیو وزیرکشورخواستاریموبرآنتاکیدکردهایم.
آذری در گفتوگو با تســنیم اظهار کرد :توجه ویژه به
توسعه اســتان جزو اولویتهای استانداری است 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 گســتردهای روبه
رواست ،حتی در حوزه صنعت با وجود صنایعی که در
اســتان داریم آن طور که باید از آن بهره نبردهایم .وی
ادامه داد :خراسان رضوی ساالنه پذیرای30میلیون
زائر است و این میزان تردد میطلبد که توجه ویژهای
به زیرساختهای اســتان شــود و از طرفی استان در
تمــام زمینههــای اقتصــادی ،صنعتــی ،اجتماعی،
فرهنگی و ورزشی توسعه پیدا کند.
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گزارشی درباره ضرورت حمایت چغندرکاران و تعهد مدیران برای احیای واحد تولیدی 50ساله

قند تربت جام شیرین میشود؟!

حقدادی-را هانــدازی و شــروع بــه کار
کارخانه قنــد تربتجــام ،یکــی از مطالبات
مــردم منطقــه و چغنــدرکاران تربتجامــی
بود؛ این واحد تولیدی که برای حدود 300
کارگر اشتغال ایجاد میکند ،طی چندسال
گذشته دچارمشکالتی در پرداخت حقوق و
مطالبات کارگران شده بود و مدت 3سال نیز
تعطیل بود که با پیگیری مسئوالن شهرستان
و دادســتان عمومــی و انقــاب تربتجام از
اسفند سال گذشته تغییرات مدیریتی در این
واحد تولیدی انجام شــد و از مهرماه امســال
بــا تصفیــه شــکر خــام ،بخشــی از کارخانــه
دوباره شروع به کارکرد و از ابتدای آبان ماه،
براســاس اظهــارات مدیرعامل ،بــا پذیــرش
چغندرقند کارخانه فعال شــده است و چرخ
کارخانه میچرخد و با نصب دستگاه سانتیفر
 ۱۷۵۰کیلویی ظرفیت کارخانه از  ۳۰۰تن
به ۵۰۰تن در روز افزایش یافته است.
•دستگاه قضا با هدف پیشگیری از وقوع
جرم و رفع نارضایتی ورود کرد

دادســتان عمومی و انقالب تربت جام گفت:
کارخانــه قنــد تربتجــام در مدیریــت قبــل
دچار مشــکالتی شد و دســتگاه قضا با هدف
پیشگیری از وقوع جرم و رفع نارضایتی ورود
کرد؛ عمده مشکل کارخانه سوءمدیریت بود و
در حوزه تخصصی و نبود توجه به تولید تبعات
امنیتی ایجاد کرد .متاســفانه مدیریت قبلی
به تعهدات عمل نکردند و برای کشــاورزان،
کارگــران و مدیران گرفتــاری ایجاد کردند.
علیــزاده افــزود :از زمــان مدیریــت جدیــد
کارخانــه درجهــت رفــع نارضایتــی موجود،
جلســهای در اداره کل دادگســتری تشکیل
شد و با توجه به ایجاد بیاعتمادی در منطقه
توســط مدیــران قبلــی ،مدیرعامــل جدیــد
تعهداتی را پذیرفت کــه در درجه اول حقوق
معوقه کارگران کارخانه و مطالبات شــرکت

ظــرف ۲۴ســاعت پرداخــت میشــود.وی
افزود:کارخانــه قند بــرای تربت جام اســت
و اگــر کشــاورزان و تولیدکننــدگان حمایت
نکننــد و تعطیــل شــود  ۳۰۰کارگــر بیــکار
میشوند و آسیبهای شدیدی به شهرستان
وارد میشود و باید با حمایت تولیدکنندگان
رقابت ایجاد شود.
• 4سال پیگیری برای احیای کارخانه

زراعی را پرداخت کنند و بــرای محکمکاری
از انجام تعهدات ضمانت گرفته شد.
• مشکلی در پرداخت ها نیست

مدیرجهادکشــاورزی تربتجــا م گفــت:
کشــاورزان مطمئن باشــند با تغییر مدیریت
کارخانــه مشــکلی در پرداختهــا نیســت و
هزینههــا بــه روز پرداخت میشــود.عرفانی
افزود :با توجه به خرید تضمینی چغندرقند تا
کیلویی دو هزار تومان قبال اغلب کشاورزان
به دلیل مشکالت کارخانه با شهرستانهای
مجاور قرارداد بســتند؛ بنابراین مازاد تولید
چغندر را به کارخانه تربت جام تحویل دادند
تــا چــرخ کارخانــه بچرخــد و ۳۰۰کارگــر با
مشــکل مواجه نشوند.وی با اشــاره به اینکه
در آبان بارندگی نداریم و در زمستان بارندگی
خوب اســت ،گفت :درکشــت پاییــزه میزان
آبدهی نصف کشت بهاره است .کشاورزان
کشت پاییزه را با ارقام و تولید خوب استارت
زدند.مدیرعامــل کارخانــه قنــد تربــت جام
در جمــع کشــاورزان و تولیدکننــدگان
محصــوالت چغندرقنــد گفــت :کشــاورزان
و تولیدکننــدگان چغندرقنــد بــا تحویــل
چغندرقند به کارخانه  ۳۰۰کارگر و خانواده
آنان و کارخانــه را حمایت و پشــتیبانی کنند
تا کارگــران بیکار نشــوند و کارخانــه تعطیل

نشــود.عابدینی افزود :در چندسال گذشته
اتفاقــات و بدحســابیها از ســوی کارخانــه
موجب شد کشاورزان دلسرد شــوند و پیوند
ناگسستنی با کشــاورزان رها شــود و آنان به
ســوی کارخانههای شهرســتانهای مجاور
ســوق یابند؛ حــق بــا کشــاورزان بــود و باید
پذیرفــت کارخانه با کشــاورزان بدحســابی
کرد و صادق نبود.وی تصریح کرد :از اسفند
سال گذشته تیم مدیریتی جدید در کارخانه
قند مســتقر شــد و با پشــتوانه مالی عالوه بر
پرداخت بدهیها به شرکت زراعی و کارگران
با تالش دادستان و مدیران اجرایی و نظامی
مجموعهای که تعطیل شــده بــود ،مجدد از
مهرماه امسال احیا و فعال شد و ۱۶هزارتن
شکر خام را در حال تصفیه دارد.وی با اشاره
به اینکه کارخانه فرســوده شــده بود ،ادامه
داد :از ابتدای آبانماه بــا پذیرش چغندرقند
فعالیت بخش دیگر کارخانه آغاز شــده است
و چرخ کارخانه میچرخد و با نصب دســتگاه
ســانتیفر  ۱۷۵۰کیلویــی ظرفیــت کارخانه
از  ۳۰۰تن به ۵۰۰تــن در روز افزایش یافته
اســت.وی بــا عذرخواهــی از طــرف هیئــت
مدیره جدید به لحاظ بدحسابیهای گذشته
خاطرنشان کرد :با تالش هیئت مدیره جدید
 ۱۳مــاه حقــوق معوقه کارگــران بهروز شــد
و پرداخــت پول چغنــدر تحویلی بــه کارخانه

فرمانــده ســپاه پاســداران تربت جــام گفت:
بــه مــدت چهارســال پیگیر یهــا صــورت
گرفت تــا اینکــه کارخانه احیا شــد و مدیران
شهرســتان از جملــه دادســتان و فرمانــدار
بــرای راهانــدازی کارخانــه آبــرو گذاشــتند.
در گذشــته بــا کشــاورزان و شــرکت زراعــی
نیلشــهر بداخالقــی و بدعهــدی شــده بــود و
برای رفع موانع تولید جلســات کارگاهی در
اســتان ،شهرســتان و کارخانه گذاشــته شد
تا چــرخ کارخانه بچرخد.ســرهنگ پاســدار
ابوطالب جوان افــزود :کارخانــه قبال ۵۰۰
کارگر داشــت و بهعلــت بیتدبیــری مدیران
گذشــته  ۱۰ســال به ســمت رکود رفت و سه
ســال هم تعطیل شــد و با همکاری مدیران و
تغییر مدیریت چرخ کارخانه راه افتاده و احیا
شده است و اتفاق خوبی رقم خورده و با کمک
کشاورزان باید استمرار داشته باشد و تعطیل
نشــود.نماینده کارگران در شورای اسالمی
کار گفت :کارخانه قند درســالهای گذشته
دچار مشــکالت عدیده مالی شدیدی شد که
به بیاعتمادی کشــاورزان انجامید و االن به
لطف خــدا و آمدن تیــم مدیریتــی جدید تمام
مشــکالت کارخانه حل شده اســت .محمود
محمودی افــزود :االن با خرید دســتگاههای
پیشرفته و بهروز ،کارخانه در حال بهرهبرداری
اســت و پرداخت حقوق کارگران و معوقات و
بدهیهای کارخانــه به پیمانــکاران با تالش
مدیران شهرستان بهروز شده است.
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معاون استاندار تاکید کرد:

ضرورت آمادگی کامل برای تأمین
سوخت نیروگاههای استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان
رضــوی بر ضــرورت آمادگــی کامل دســتگاههای
متولی بــرای تأمین ســوخت نیروگاههای اســتان
در فصــل زمســتان تأکید کــرد .به گــزارش روابط
عمومــی اســتانداری ،میرجعفریــان در نشســت
تامین ســوخت مصرفی نیــروگاه های اســتان که
با هــدف بررســی آخریــن وضعیت تامین ســوخت
نیروگاههــا در زمســتان برگــزار شــد ،بــر ضرورت
آمادگی کامــل دســتگاههای متولی بــرای تأمین
سوخت نیروگاههای استان در فصل زمستان تأکید
و برای تحقق این هدف به لزوم هماهنگی و برنامه
ریزی الزم برای تأمیــن انرژی مورد نیاز اســتان با
استفاده از تمامی ظرفیتها ،فرصتها و همچنین
نظارت دقیق بر مصرف سوخت و انرژی اشاره کرد.
وی همچنین ،تهیه بسته اطالع رسانی برای بهینه
سازی مصرف گاز با هدف فرهنگ سازی و پخش از
طریق صدا و سیما را خواستار شد .معاون استاندار
بر اهمیت دوگانه ســوز کردن مشعل موتورخانهها
و نانواییهــا و پیگیریهــای الزم در ایــن خصوص
تاکید کرد .وی بــا یادآوری اهمیت ذخیره ســازی
گاز از مبدأ پارچین و بجنورد ،تامین سوخت پایدار
استان و پیگیری این موضوع توسط شرکت انتقال
گاز منطقه  ۴و شرکت گاز استان را خواستار شد.

مدیربهداشتودرمانکاشمر:

۴۵درصد کاشمری ها دوز دوم
واکسن کرونا را دریافت کردند

مهدیان-مدیر شــبکه بهداشــت و درمان کاشمر از
تزریق  ١۵٠هزار دوز واکســن در این شهرســتان
خبر داد و گفت ۴۵ :درصد جمعیت واجد شــرایط
در کاشمر دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند.
دکتر یزدانی با اشاره به اقدامات و تالش های انجام
شده در حوزه رسانه برای جلوگیری از شیوع کرونا
در این شهرســتان اظهار کرد :پیشــگیری و مقابله
با کرونا نیازمند مشــارکت همگانی است و در این
زمینــه همه نهادهــا و مــردم باید مشــارکت کنند.
وی با اشــاره به تزریــق  ١۵٠هزار دوز واکســن در
این شهرســتان افزود :هــم اکنــون  79/5درصد
جمعیت واجد شرایط در کاشــمر دوز اول واکسن
کرونا را دریافت کردند.وی ادامه داد :تاکنون بیش
از  ۴۵درصد مردم کاشمر هر دو دوز واکسن کرونا
را دریافت کردند.

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.

