












فهرست عناوین 

فصل اول

1 1.آیا	افرادی	که	خانواده	خارج	نشین	دارند	می	توانند	شغل	ایجادکنند؟	
4 2.نکوهش	سکوت	در	برابر	تروریست	خواندن	مدافعان	ایران	زمین	
6 3.»رونق	تولید«	و	پیشگیری	از	انحراف	
11 4.واقعیت	کار	در	ایران!	
13 5.	تخم	مرغ	ایرانی	مرغوب	ترین	و	ارزان	ترین	تخم	مرغ	در	دنیا	
16 6.دلنوشته	ای	از	زادگاه	حکیم	خیام	نیشابوری	دانشمند	بی	بدیل	جهان	
17 7.برند	»نام	تجاری«	در	ایران	جایگاه	نسبی	پیدا	کرده	است	

8.تولید	موفق	با	شناسایی	عوامل	اخالل	در	رونق	هر	حوزه	تولیدی	
19 محقق	می	شود	
21 9.دواجالس،	دو	افطاری،	دو	عکس	دو	نکته	پرمعنا	

10.	اولین	اجالس	کارآفرینان	سانده	حریم	رضوی	با	استاندار،	شهردار	و
23 	اعضای	شورای	شهر	
28 11.چرا	همه	از	شفافیت	هراس	داریم؟	
30 12.نگاهی	به	گذشته	درخشان	اتاق	»تجارت«	ایران	
32 13.	دعوت	کارآفرینان	به	هم	اندیشی	
34 14.کارآفرینان	به	ستوه	آمده	اند	
37 15.کانون	کارآفرینان	حامی	همه	سرمایه	گذاران	استان	است	
39 16.	چرا	پیگیر	تشکیل	انجمن	کارآفرینان	سازنده	حریم	رضوی	شدیم؟	
41 17.	دلنوشته	ای	برای	»گذرگاه	عاشقی«	
43 18.	هدف	از	تاسیس	انجمن	کارآفرینان	سازنده	حریم	رضوی	چه	بود؟	

19.علت	نامناسب	بودن	فضای	کسب	وکار	در	خراسان	رضوی	تمرکزگرایی
45 	است	



48 20.	شنیده	ها	از	جلسه	پایتخت	درباره	مشهد	
49 21.	»برند«	و	»تولید	بدون	کارخانه«	بخش	بزرگی	از	شده	است	
51 22.حتی	یک	بخشنامه	در	حمایت	از	صادرات	صادر	نشده	است!	
54 23.ضعف	سازمان	مجری	در	منطقه	ثامن	و	مشکالت	کارآفرینان		
55 24.بازار	متشکل	ارزی؛	یک	قدم	تا	اجرا	100	قدم	تا	تحقق	
57 25.قرارگاهی	به	نام	»مثلث	توسعه	اقتصادی«	
59 26.»برگشت	آمریکا	به	برجام«	راه	پیشگیری	از	بحران	جهانی	
61 27.امید	به	احیای	وزارت»بازرگانی«در	خانه	ملت	
63 28.همیشه	دیوار			های	ساخته	شده	با	خشت	کج	فرو	میریزند!	
66 29.گزارش	عملکرد	باشگاه	کارآفرینان	سازنده	حریم	رضوی	

30.جناب	آقای	دکتر	رسولیان	معاونت	محترم	هماهنگی	امور	اقتصادی
69 	استانداری	خراسان	رضوی	

31.جناب	حاج	آقای	بهشتی	نماینده	محترم	دادستان	و	دادیار	حوزه	
72 معاونت	اجتماعی	و	پیشگیری	از	وقوع	جرم	دادسرای	مشهد	

32.جناب	حاج	آقای	مرتضوی	معاونت	محترم	اجتماعی	و	پیشگیری	از
74 	وقوع	جرم	دادگستری	استان	خراسان	رضوی	
76 33.جناب	حاج	آقای	صادقی،	ریاست	محترم	کل	دادگستری	خراسان	رضوی	
78 34.جناب	آقای	مهندس	رزم	حسینی	استاندار	محبوب	خراسان	رضوی	
81 35.مالک	اشتری	عروج	کرد	و	مالک	اشتری	پرچم	بدست	گرفت	
83 36.شورای	پنجم	شهر	مشهد	در	اداره	منطقه	ثامن	ناموفق	بوده	است	
85 37.پیشکسوتان	دفاع	مقدس	امروز	از	هر	زمانی	برای	شهادت	آماده	تر	هستند	

38»انجمن«	موضع	گیری	سیاسی	ندارد/	عد			ه	ای	به	دنبال	ماهی	گرفتن	از	
آب	ِگل	آلود	هستند/	اگر	کسی	عالقمند	به	شفاف	سازی	است	مدارکش	را	به	

88 دستگاه			های	نظارتی	و	دادگستری	ارائه	دهد	
91 39.رسیدن	به	اقتصاد	مقاومتی	با	صادرات	ممکن	است	

40.جبهه	مردمی	مشهد	برای	همه	فارغ	از	هرگونه	جناح	بندی	افراد	اصلح	را
92 	معرفی	می	کند	



94 41.چهل	روز	پس	از	وداع	با	سردار	سلیمانی		
99 42.نگذاریم	فرصت	طلبان	میدان	داری	کنند	
100 43.رفتن	به	پای	صندوق				های	رای	را	به	وقت	اضافی	موکول	نکنیم	
101 44.پیروزی	درجنگ	بدون	ایثار	و	از	خودگذشتگی	محقق	نمی	شود	
103 45.ترسیدن	و	ترساندن	دوای	درد	کرونا	نیست	
105 46.مبارزه	با	کرونا؛	جنگی	که	در	آن	پیروز	می	شویم	
107 47.بحران	در	کسب	وکار	کارآفرینان	
109 48.»درجه	ایثار«	به	سربازان	خط	مقدم	مبارزه	با	کرونا	اعطا	شود	
111 49.اهدای	درجه	شهادت	به	ایثارگران	نظام	سالمت	
113 50.شخصیت	مرحوم	آیت	اهلل	واعظ	طبسی	معتدل	و	مردمی	بود	
114 51.خطاب	به	هم	استانی	های	عزیز؛	کرونا	را	شکست	می	دهیم	
115 52.پیام	پایان	سال	98	؛	روز			های	رونق	در	انتظار	ایران	است	

	

119 1.کارگران،	بسیجیان	اقتصاد	جامعه	هستند	
123 2.	60	درصد	صادرات	ریلی	کشور	از	مرز	خراسان	رضوی	انجام	می	گیرد	
125 3.»شهید	صیاد	شیرازی«	در	رأس	ارتشی	های	بسیجی	بود	
127 4.صادرکنندگان	مقصر	عدم	بازگشت	ارز	نیستند	

5.رمز	گشایی	ازهویت	صادرکنندگان	نوظهور؛گزارشی	ازآسیب	های	
129 فعالیت6400	صادرکننده	تازه	وارد	
133 6.چالش	ها	و	فرصت	های	تحریم	برای	صنعت	نمایشگاهی	
135 7.دو	ماه	تا	تعیین	تکلیف	200	پروژه	بافت	اطراف	حرم	رضوی	
137 8.شرایط	غیرعادی	را	نمی	توان	با	شیوه	عادی	مدیریت	کرد	
138 9.رسانه،	می	تواند	دو	کشور	را	نزدیک	کند	

فصل دوم



140 10.تقویت	خط	پروازی	ایران-	تاجیکستان		
11.مهلت	بانک	مرکزی	برای	رفع	تعهد	ارزی	10	روز	دیگر	تمام	می	شود

141 حساب	حساب	است،	کاکا	برادر		
143 12.»تولید	بدون	کارخانه«و	جای	خالی	تقدیر	
146 13.بیکاری	امروز	نتیجه	بی	احترامی	دیروز	به	کارآفرینان	است	
151 14.بخش	نامه	های	متعدد	بازارهای	صادراتی	را	از	بین		می	برد	

15.تمرکزگرایی	بالی	جان	فعالیت	های	اقتصادی	است؛	تصمیم	گیری	را	به
153 	استان	ها	بسپارند	
156 16.مدیریت	منطقی	جایگزین	تصمیمات	انفعالی	گردد	
161 17.دستکاری	در	ساختارهای	اقتصادی	کارآفرینان	را	آزار	می	دهد	

18.بنگاه	های	اقتصادی	که	وابستگی	کمتری	به	خارج	دارند	وضعیتشان	از
164 	سال	گذشته	بهتر	است		
167 19.کاهش	184	میلیون	دالری	ارزش	صادرات	استان		

20.علت	نامناسب	بودن	فضای	کسب	وکار	در	خراسان	رضوی،	
170 تمرکزگرایی	است	
173 21.کسانی	که	باعث	کاهش	ارزش	ریال	شدند	استغفار	کنند	
176 22.سیاست	گذاری	های	غلط،	بندی	بر	پای	توسعه	تجارت	
179 23.تبعات	برخی	تصمیمات	ارزی	تازه	کارها	را	وارد	صادرات	کرد	
181 24.برگزیدگان	نهمین	جشنواره	کتابخوانی	رضوی	معرفی	شدند	
183 25.لیست	تنگناهای	تولید	در	خراسان	رضوی	
184 26.توجه	به	کارآفرینی،	مشکل	گشای	اقتصاد	
185 27.قرارگاهی	به	نام	مثلث	توسعه	اقتصادی	
186 28.لزوم	مداخله	دولت	برای	حل	مشکل	واگن	های	صادراتی	
190 29.آیا	برجام	فدای	تحقق	تفکر	ترامپیست	ها	خواهد	شد؟	

30.نهادینه	سازی	فرهنگ	مشارکت	شاخصه	مهم	خیریه	حمایت	از	بیماران
195 	آسیب	پذیر	توس	است	
197 31.تحریم	ها	واحدهای	صنعتی	را	تعطیل	نکرده،	سیستم	اداری		مشکل	دارد	



32.رئیس	کمیسیون	تجارت	اتاق	بازرگانی	مشهد؛	موفقیت	مثلث	توسعه
	اقتصادی	فرهنگی	استان	مشهود	است/	برای	کسب	نتیجه	کامل	استفاده

199 	از	تجربیات	ستادهای	پشتیبانی	جنگ	ضروری	است	
205 33.مرزهای	شرق	کشور	دچار	تحریم	های	داخلی	هستند	
206 34.	تاجیکستان	یکی	از	پایگاه	های	اصلی	تجارت	با	آسیای	میانه	است	
208 35.افغانستان	در	تعامالت	تجاری	خراسان	رضوی	جایگاهی	استراتژیک	دارد	
210 36.پنجه	تسهیالت	بانکی	بر	گلوی	بخش	خصوصی	
211 37.بیش	از	50درصد	صادرات	خراسان	رضوی	به	افغانستان	است	
212 38.	تشکیل	وزارت	بازرگانی،	افق	های	جدید	برای	تجارت	شرق	ایجاد	می	کند	
215 39.در	کشور	ما	روستا،	متولی	ندارد	
217 40.ریشه	مشکالت	بخش	تجارت،	در	خشت	کج	»ادغام«	بود		

41.اعتراض	رئیس	کمیسیون	تجارت	اتاق	خراسان	رضوی	به	لغو	مراسم	روز	ملی	
220 صادرات	توسط	وزیر!	
222 42.حس	خوب	دنیوی	و	اجر	اخروی	در	انس	با	کتاب	است	
223 43.لزوم	مشارکت	خیرین	در	توسعه	کتابخانه	ها	
224 44.مسیح	سیستان	)به	بهانه	سالروز	بهشتی	شدن	سردار	نورعلی	شوشتری(	
228 45.مرزهای	شرقی	تحریم	نیستند	
229 46.جاده	ابریشم	باید	اولویت	شرق	کشور	باشد	
230 47.رئیس	اتحادیه	صادرکنندگان:	در	شرق	کشور	تحریم	نداریم	

48.چالش	های	موجود	در	عرصه	بازرگانی،	ناشی	از	خالء	یک	نگاه
232 	لجستیکی	است	
234 49.برپایی	نمایشگاه	اختصاصی	خراسان	رضوی	در	تاجیکستان	
235 50.طالی	سرخ	ایران؛	به	نام	اسپانیا	به	کام	خارجیها	
237 51.حجم	صادرات	خراسان	رضوی	بیشتر	از	عدد	اعالم	شده	است	
238 52.نپذیرفتن	FATF	ایران	را	از	مراودات	مالی	با	دنیا	محروم	می	کند	
242 53.احیای	راه	ابریشم	و	فرصت	های	ایران	
244 54.کمبود	واگن		صادرکنندگان	خراسان	رضوی	را	رنج	می	دهد	
247 55.رویداد	اختتامیه	هفته	جهانی	کارآفرینی	در	مشهد	برگزار	شد	



248 56.بزرگترین	ضعف	ما؛	بی	توجهی	به	کارآفرینان	است	
251 57.دسترسی	به	کتاب	باید	برای	همه	اقشار	فراهم	شود	
252 58.مسیر	اشتباه	برای	تولید	
254 59.اعضای	هیات	اجرایی	انتخابات	مشهد	انتخاب	شدند	
256 60.طرح	طاش،	معطل	ندانم	کاری	های	مسئولین!	به	فریاد	برسید!	
258 61.مخالفت	با	FATF	ایران	را	در	لیست	سیاه	قرار	می	دهد	

62.احقاق	حقوق	مکتسبه	سرمایه	گذاران،	اندر	خم	کوچه	های	ضعف	سازماِن
263 	مجری	طرح	و	دخالت	های	وزارت	راه،	مسکن	و	صنایع	دستی،	گردشگری	
265 63.ضرورت	پیگیری	مستمر	برای	حل	ریشه	ای	مشکالت	مرز	دوغارون	
267 64.نواختن	مارش	پیروزی	بعد	از	شکست		
270 65.	دیپلماسی	اقتصادی؛	راهبرد	جدید	سیاست	خارجی	
273 66.آثار	تحوالت	اخیر	بر	اقتصاد	خراسان	
275 67.	دستاورد	های	نمایشگاه	اختصاصی	ایران	در	تاجیکستان	

68.	نگاه	کشور	تاجیکستان	به	استاندار،	به	عنوان	نماینده	نظام	
277 جمهوری	اسالمی	ایران	بود	

69.	بررسی	وضعیت	اقتصادی	خراسان	رضوی	در	گفت	وگو	با	رئیس	کمیسیون
278 	تجارت	اتاق	بازرگانی	خراسان	رضوی	

70.	در	دیدار	روسای	دو	تشکل	مطرح	شد:	همراهی	و	تعامل	تشکلهای	
285 بخش	خصوصی	برای	رونق	تولید	
286 71.	طرح	بهسازی	پیرامون	حرم	مطهر	رضوی	هرچه	سریعتر	تعیین	تکلیف	شود	
290 72.	مثلث	توسعه	اقتصادی	بر	تعامل	استوار	است	
291 73.	مشهد	محور	فعالیت	های	دو	کشور	می	شود؛	ایران	و	تاجیکستان	در	یک	اتاق		
293 74.	اقتصاد	در	سال	99	رشد	و	رونق	می	یابد/	عبور	ایران	از	سختترین	تحریم	ها	

75.	در	نشست	کمیسیون	تجارت	اتاق	مشهد	مطرح	شد:	گالیه	فعاالن	اقتصادی	از	
294 بخشنامه	های	متعدد	و	متناقض	صادراتی	
297 76.	کارآفرینان	در	راس	مثلث	توسعه	اقتصادی	

77.	در	دیدار	با	سفیر	ایران	در	سریالنکا	تاکید	شد؛	ایجاد	ظرفیت	تجارت	پایاپای	
299 ایران	و	سریالنکا	و	حذف	چالش	مبادالت	بانکی	



301 78.برخی	به	جای	تسهیل	شرایط	کارآفرینی،	آن	را	دشوارتر	می	کنند	
305 79.اقتصاد	کشور	نیازمند	وزارت	بازرگانی	است	
307 80.وزارت	تجارت	باید	احیاء	شود	
309 81.پراید	از	کرونا	بیشتر	تلفات	داشته	است	

82.	بازنشر	افتتاح	خیابان	دوسطحي	آیت	اهلل	واعظ	طبسی700روز	
312 با	)گذرگاه	عاشقی(	
316 83.کاش	می	پذیرفتیم		
318 84.	30	واگن	مواد	غذایی	ایران	در	مرز	ترکمنستان	توقیف	شده	است		

85.هنوز	تکلیف	واگن	های	مواد	غذایی	مشخص	نیست/	دیپلماسی	اقتصادی	کشور
319 	در	آسیای	میانه	فعال	تر	شود	
321 86.	یک	بام	و	دو	هوای	صادرات	نقره	در	خراسان	رضوی		
323 87.	کرونا	بالی	جان	صادرات	مواد	غذایی	
325 88.	روزهای	سخت	تولید	و	صادرات	

89.	دغدغه	های	صادرکنندگان	نسبت	به	بعضی	محدودیت	هادربازارهای	هدف؛
328 سایه	کرونا	ویروس	بر	تجارت	خراسان	رضوی	

90.	رئیس	اتحادیه	صادرکنندگان	خراسان	رضوی	پاسخ	داد؛	ظرفیت	های
331 	تجاری	اوراسیا	را	چگونه	افزایش	دهیم؟	
335 91.	سهم	کارآفرینان	در	مبارزه	با	کرونا،	پدری	کردن	نسبت	به	کارگران	است	



سخن گردآورنده؛ بیم ها و امیدهای سال 98

محمدحسین روشنک را بیشتر بشناسیم

افتخار  با  و  آمده  دنیا  به  معموری،  روستای  در   ۱۳۳۳ سال  در  او 
می گوید که زادگاهم، محل تولد خیام نیشابوری، را بسیار دوست دارم. 
وی اکنون از کارشناسان مطرح مدیریت به ویژه اقتصاد در کشور است 
پیروزی  از  قبل  اجتماعی  و  اقتصادی  متعدد  فعالیت های  سابقه  که 

انقالب اسالمی را نیز در کارنامه دارد.
روشنک خودش را سرباز دوران انقالب اسالمی، دفاع مقدس، تولید و 
تجارت معرفی می کند. این همرزم نورعلی شوشتری که خود را شاگرد 
او می داند، در بسیاری امور، سوابق خوبی از خالقیت، ابتکار و موفقیت 
در کارنامه خود دارد. خالقیت را از ابتکار در طراحی نقشه قالی شروع 
کرده است و تا امروز که بعد پنجاه و چند سال به طراحی پویش های 
به  منحصر  کاربردی  ایده های  است،  مشغول  کرونا  با  مقابله  مردمی 
فردی ازجمله »برند و برندسازی« و »تولید بدون کارخانه«، در کشور 

را پایه گذاری کرده است.
این برادر سردار شهید ابولفضل روشنک، به عنوان یک فعال سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی میانه رو و معتدل و حامی سازندگی مطرح است، 
و  رهبری  معظم  مقام  و  اسالمی  جمهوری  نظام  کلی  سیاست های  از 
مدیریت در کشور و استان حمایت کرده و توصیه ها و هشدارها و حتی 
پیش بینی هایش از خطرهای پیش روی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
کشور و استان خراسان را بدون توجه به خط سیاسی گوشزد کرده و 
پیمان  به  کشور  پیوستن  و  برجام  از  حمایتش  این که  می کند. ضمن 

NPT را پنهان نمی کند.



۳۶۵ روز روشن

روشنک که از همان دوران نوجوانی حامی کارآفرینی، سرمایه گذاری، 
سرمایه داری غیررانتی و سازندگی بوده، در بسیاری موارد موضع خود 
که  تهدیدها  و  دروغ ها  تهمت ها،  واکنش ها،  از  و  اعالم  صراحت  با  را 
معموال از جانب تندروان سیاسی ضدسرمایه  گذاری مولد، کارآفرینی و 

سازندگی به وی وارد می شود، هیچ ابا و ترسی نداشته و ندارد.
این پیشکسوت اقتصادی که در دوران دفاع مقدس، سازندگی، تولید 
و صادرات، بارها به عنوان برتر و نمونه و... معرفی شده است، سال  هاست 
می پردازد  و  پرداخته  مختلف  موضوعات  به  نوشته هایش  و  گفتار  در 
که ویژگی اصلی همه آن ها صراحت، صداقت و دوری از منفعت طلبی 
کارهای  حوزه  منافع  مخالف  مواردی  در  او حتی  است.  بوده  شخصی 

شخصی خود می گوید و می نویسد. 
روشنک از پرکارترین مدیرانی است که می شناسیم، وی از ۳۶۵ روز 
سال حتما بیش از ۳۵0 روز را فعال و در محل کار حاضر است و در 

سن ۶7 سالگی، حداقل ۱۵ ساعت در شبانه روز کار می کند.

سال  در  اقتصادی  فعالیت  و  تولید  کار،  منتخب  ماندگار  چهره  این 
بود  کرده  سپری  را  خود  عمر  از  سال   ۱4 تازه  که  زمانی  در   ۱۳47
استاد  نفر کارگر و  با چهل  قالی بافی  برادرانش کارگاه  و  با کمک پدر 
کار تاسیس کرد، وی همزمان کارگاه طراحی نقشه قالی روشن را در 
روستای محل زندگی و سال بعد در شهرستان نیشابور فعال نمود که 
طرح های وی در زمان خود محبوبیت خاص خود را داشته است، در 
ادامه سوپر »اغذیه روشن« را تاسیس و بعد از آن در روستای معموری 
مرغداری صنعتی روشن که آن زمان سومین واحد مرغداری صنعتی در 

نیشابوری که اکنون بیش از هفتصد واحد مرغداری دارد، ایجاد نمود.
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روشنک که در دوران کودکی به خواست پدر به مکتب خانه )مدرسه 
دینی( رفته، قرآن و کتاب های مذهبی که آن دوران تدریس می شد را 
در مدت پنچ سال آموخته است. همزمان نیز در مدرسه روستا، به گفته 
خودش تا تصدیق شش که آن زمان رایج بوده را گرفته، به شهر که 
آمده، همزمان با کار در چند حوزه مختلف به صورت متفرقه آموختن را 
ادامه داد، این مدیر عالقمند به تشکل گرایی،  با شروع حرکت های جدی 
و  نیشابور، که حجت االسالم  انقالب اسالمی سال ۱۳۵۵ در  و علنی 
المسلمین حاج شیخ حسین انصاری راد مسئولیت آن را به عهده داشت 
)روشنک همیشه از حاج آقای انصاری تعریف کرده و او را استاد خود 
خوانده است(، به حرکت های انقالبی پیوست و در انتظامات حرکت های 
کارنامه  در  توجهی  قابل  فعالیت های  و  به عهده گرفت  نقشی  مردمی 
خود ثبت نمود، روشنک در ۲۱ بهمن ماه ۵7 به دستور آقای انصاری به 
اتفاق جمعی از انقالبیون با مسئولیت حاج آقای جلیلی که حرفه آهن 
انقالبِی بزرگی می داند،  را  او  لوله فروشی داشته  و روشنک همیشه  و 
بدون درگیری، شهربانی و ژاندارمری را گرفتند و کمیته انقالب اسالمی 
که از قبل تشکیل داده بودند در آنجا فعال می کنند، روشنک در جایی 
می نویسد: »با پیروزی انقالب، کمیته ای که قبل انقالب تاسیس شده 
بود با ادامه مسئولیت آقای جلیلی، شکل جدید به خود گرفت، بنده به 
اتفاق سردار شهید محمدجواد مهدیان پور، معاونت آقای جلیلی را به 
عهده داشتیم و تحت فرماندهی عالی شیخ حسین انصاری راد، امنیت 
و اداره شهرستان پیگیری می شد تا این که در شهریور ۱۳۵۸، بنده و 
از  )که  سپاه  تشکیل  ماموریت  انصاری راد،  طرف  از  مهدیان پور  شهید 
مرکز ابالغ شده بود(، به عهده گرفتیم و کمیته را با موفقیت به سپاه 

تبدیل کردیم.«



۳۶۵ روز روشن

شیخ  فرمانده،  انصاری راد؛  آقای  زمان  آن  روشنک،  نوشته  طبق 
علی شوشتری؛ قائم مقام و فرمانده عملیات و محمدحسین روشنک؛ 
مسئولیت اداری، پرسنلی، مالی و بسیج را به عهده داشته اند، آن گونه 
که دوستان قدیم وی یاد می کنند، روشنک تصمیم نداشته به عنوان 
کارهای  سپاه،  گیری  شکل  از  پس  بوده  قرار  و  بماند  سپاه  در  شغل 
شخصی خود را پیگیری کند اما این امر به دلیل درگیری های داخلی و 

ناامنی در بعضی مناطق کشور، ممکن نمی شود.
شوشتری  نورعلی  »شهید  می کند:  اشاره  جایی  در  خود  روشنک   
که شیخ علی معرفی کرده بوده، پذیرش و به عضویت سپاه درآوردم 
)که خود خاطره جالبی دارد( و چون نورعلی جوانی توانمند و انقالبی 
فرماندهی عملیات سپاه  و  فرماندهی شده  بود، همزمان عضو شورای 
در  عملیات  فرمانده  به عنوان  نورعلی  به وی محول شد.«  نیز  نیشابور 
تمام درگیری ها از جمله جنوب خراسان بزرگ، ترکمنستان و کردستان 
و  پاسدار  نیروی  آموزش  و  جذب  نورعلی،  چون  و  بود  موفق  و  فعال 
بسیجی بیشتر را که در توان روشنک بوده را خواستار بوده است، جدا 

شدن محمدحسین از سپاه، ممکن نشده است. 
نیروهای  شدن  خارج  امکان  دیگر  صدام،  توسط  جنگ  تحمیل  با 
انقالبی از سپاه از بین می رود، به همین دلیل روشنک در دوران هشت 
خراسان  استان  نیشابور،  بسیج  مسئول  عنوان  به  مقدس  دفاع  ساله 
و  فعالیت می دهد  ادامه  نصر  عملیاتی  قرارگاه  و  و شرق کشور  بزرگ 
مسئولیت بسیج خراسان بزرگ و شرق کشور، دبیری ستاد پشتیبانی 
جنگ و معاون جنگ استانداری وقت، در جبهه و پشت جبهه به وی 
لباس  پوشیدن  ادامه  افتخار  روشنک  جنگ،  پایان  با  می شود،  محول 
به حوزه های سازندگی رو می آورد  و  از خود می گیرد  را  رسمی سپاه 
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که بازسازی واحد های اتکا در شرق کشور، همکاری در ساخت راه آهن 
روباز  گندم  تهران، سیلوی  مشهد  آهن  راه  دوم  مشهد سرخس، خط 
مشهد، فرودگاه سرخس و پس از آن با تاسیس شرکت ساختمانی بتن 
و ماشین قدس رضوی، برای ساخت صحن جامع رضوی و پارکنیک ها 
را به نتیجه رسانده و بسیاری فعالیت های دیگر در کارنامه خود ثبت 
همزمان  دوران،  این  تمام  در  روشنک  حسین  محمد  البته  می کند، 
فعالیت های اقتصادی شخصی خود را در مرغداری و طراحی نقشه قالی 
اتمام ساخت صحن جامع  با  ادامه می دهد،  تجارت  و بخش کمی در 
رضوی و ورودی باب الجواد، همکاری با آستان قدس را متوقف می کند 
و به صورت کامل به فعالیت های شخصی خود ادامه می دهد که تاسیس 
و اداره مجتمع کشاورزی، دام پروری و مرغداری ایمان روشن و دشت 
ایمان مهر )همان مرغداری تاسیس شده در سال ۱۳۵۲، همچنان به 
ابتدا با خود  خوبی فعال است.( روشنک که روحیه تشکل گرایی را از 
داشته است، در همان دوران انقالب، انجمن اسالمی مرغداران نیشابور 
را تاسیس می کند که جمعی مرغدار از جمله برادر بزرگ وی، حاج علی 

اصغر در آن فعال بوده اند.
رضوان،  رز  مینا  روشن،  الماس سازه  شرکت های  تاسیس  روشنک 
انبوه سازان حریم حرم را در کارنامه دارد که خود در آن ها عضو و یا 
رئیس هیئت مدیره بوده و هستند. وی همچنین در حوزه فعالیت های 
اجتماعی نیز فعالیت زیادی انجام داده که از آن جمله می توان کمک به 
تاسیس شرکت سپاد، اقدام به تاسیس موسسه های بتن ماشین قدس 
رضوی، احیای صنایع خراسان، امید یادگاران، مجموعه ساخت مساجد 

بین راهی و مسجدسازی، قرارگاه سازندگی نصر و... اشاره کرد.



۳۶۵ روز روشن

گزیده  کوچکی از فعالیت های محمدحسین روشنک که بیشتر مربوط 
اقتصاد و سازندگی  انقالب اسالمی، دفاع مقدس و  به دوران مبارزات 

بوده است را جمع آوری کرده ایم که در ادامه تقدیم می شود. 

موارد  حاضر  حال  در  روشنک  سیاسی  و  اجتماعی  تشکلی،  فعالیت 
زیر است:

* عضو هیئت امنا و رئیس هیئت مدیره بنیاد زائر خراسان
* رئیس مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی خراسان 

رضوی
* رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی

* عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران و استان خراسان رضوی و رئیس کمیسیون تجارت

* رئیس هیئت مدیره اتحادیه های صادرکنندگان و واردکنندگان مواد 
اولیه و کاالهای سرمایه ای استان خراسان رضوی

* رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان

دوران  طول  در  زیادی  افتخارات  دارای  روشنک  حسین  محمد 
فعالیت های شخصی و اجتماعی بوده که از جمله این افتخارات می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

* مدیر نمونه بسیج کل کشور
* دبیر نمونه ستاد پشتیبانی جنگ کل کشور

* مدیر نمونه وزارت دفاع در کل کشور
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* مدیر نمونه در توسعه مجموعه حرم مطهر امام رضا )ع( 
* چهره ماندگار کار و تولیدمادام العمر

* مرغدار نمونه کشوری و استانی در چندین دوره
* صادرکنندۀ نمونۀ کشوری و استانی در چندین دوره

* کارآفرین برتر و نمونه در چند دوره
* بنیان گذار برندهای بین المللی »روشن« و »خزر روشن« 

* اولین برند ساز برتر در کشور
* دارنده مدال افتخار برندسازی کشوری 

* اولین تولید کننده تولید بدون کارخانه در کشور
در  کارخانه«،  بدون  تولید  و  برندسازی  »برند،  ایده های  صاحب   *
کشور که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان 

توسعه تجارت ثبت شده است.

از تألیفات محمدحسین روشنک می توان به این کتاب ها اشاره کرد:
* رنج نامه؛ )مناظره خودرو و تخم مرغ۱۳۸7( طنز اقتصادی

* اولین کتاب با عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور، سال۱۳۹0
* سایه سفری به سوی عشق، سال۱۳۹۱ 

* کارنامه کرونایی استان خراسان رضوی ۱۳۹۹
در حوزه های  نیز  مصاحبه  و  یادداشت  مقاله،  هزار  روشنک چند  از 

مختلف در رسانه های کشوری و استانی منتشر شده است. 



۳۶۵ روز روشن

روشنک که خود را از مریدان امام خمینی رحمت اهلل علیه و مقام 
داشته  معتدل  سیاسی  مشی  ابتدا  همان  از  می داند،  رهبری  معظم 
آیت  مرحوم  سازندگی،  سردار  طرفداران  از  را  خود  همواره  و  دارد  و 
و شاگرد  واعظ طبسی  اهلل  آیت  و مرحوم  رفسنجانی  اکبر هاشمی  اهلل 
معرفی  قاسم  دلباخته حاج  و  نورعلی شوشتری  کوچک سردار شهید 
می کند، وی از سال ها قبل، جبهه ای تحت عنوان »مشهد برای همه« 
رفتار های  توسعه  رویکرد  با  که  است  کرده  ایجاد  رضوی  خراسان  در 
اعتدالی و سازندگی در استان فعالیت دارد، او نوشتن چندین کتاب از 
نیازهای  جمله خاطرات دوران دفاع مقدس، دستکاری در ساختارها، 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور، تولید بدون کارخانه، خاطرات ساخت 
پیرامون حرم  بازسازی  راه آهن مشهد سرخس، صحن جامع رضوی، 
مطهر، کرونا و انسان ها و خاطرات سال ۱۳۹۸ را آماده چاپ دارد، در 
امام  مطهر  حرم  خادم  این  با  کتاب  تکمیل  از  پیش  که  گفت وگویی 
عاشقی  گاه  نظر  و  تکمیل گذرگاه  که  داشت  اذعان  داشتیم  )ع(  رضا 
موسوم به آیت اهلل طبسی و میدان شهید شوشتری را در دست اقدام 
دارد و امیدوار است زنده باشد و تکمیل طرح بازسازی پیرامون حرم 
امام مهربانی ها، به خصوص بلوار شهید شوشتری و بیش از ده گذرگاه 
عاشقی به سمت حرم مطهر را شاهد باشد. طرح هایی که مورد تایید 
و  استان  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  الهدی،  علم  اهلل  آیت  حضرت 
همه  و  رضوی  قدس  آستان  محترم  تولیت  مروی،  اهلل  آیت  همچنین 

مسئولین و مردم استان است.
مدیون  را  خود  توفیقات  نوشته ها،  و  گفته ها  در  همیشه  روشنک 
مادری  و  پدر  از  بابایی که  فاطمه حاج  همسر مهربانش، سرکار خانم 
یزدی متولد شده، اعالم می کند و می گوید: »دلسوز ترین و مهربان ترین 
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تمکن  وجود  با  که  دارم  را  دنیا  همسر  خرج ترین  کم  و  صبورترین  و 
مالی، زندگی را معتدل و کم هزینه و سنتی اداره و از کارهای خیر و 
فعالیت های اجتماعی بنده، بسیار استقبال کرده و یک دنیا خوشحال 
می شود؛ همچنین در تک تک روزهای این 4۸ سال زندگی مشترک، 

آرامش میان ما حاکم بوده و هست.« 
به  روشنک  حسین  محمد  موفقیت های  و  خدمات  زندگی،  تاریخ 
به گوشه های  یادداشت  این  در  که  دارد  نیاز  کتاب  نوشتن چند جلد 

کمی از آن اشاره کردیم.
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فصل اول
یادداشت ها؛ بیم ها و امیدهای سال 98

1.آیـا افرادی کـه خانواده خارج نشـین دارند می توانند 
ایجادکنند؟ شغل 

به نظر می رسد کشور به جایی رسیده که نیازی به واگذاری مسئولیت 
)در دولت، قوه قضائیه و مجلس(، به افرادی که خانواده خارج نشین و یا 
بنگاه اقتصادی شخصی دارند، نیست. این روز  ها خبر   های حضور مدیران 
دولتی و شهرداران و نمایندگان مجلس و... در خارج کشور برای دیدار 

با خانواده هایشان که بعضا تابعیت بیگانه را نیز دارند به گوش می رسد.
تابعیت  و  افرادی که خانواده خارج نشین  اینجاست:  اساسی  پرسش 
خارجی و بنگاه اقتصادی شخصی دارند و می توانند برای صد ها و هزاران 
نفر در کشور شغل ایجادکنند، چرا باید داوطلب احراز پست    های دولتی 
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و... شوند؟
در سال    های بعد از پیروزی انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس به 
دلیل وجود روحیه ایثار، پاکی، صداقت و دخالت ندادن منافع شخصی در 
حوزه منافع عمومی از یک طرف و نیاز به بهره گیری از انقالبیون برگشته 
از خارج و یا فعال در فضای کسب وکار برای اداره کشور، از طرفی دیگر 

به این افراد نیاز بود.
امروز، همه آن پیش فرض  ها به ویژه اطمینان از سوء استفاده نکردن 
بعضی  ها از پست و مقام خود در حوزه کار شخصی، تقریبا از بین رفته 
به  تجربه،  با  میانساالن  و  انگیزه  با  نیرو   های جوان  این که  است؛ ضمن 
اندازه کافی در کشور وجود دارند و لزومی ندارد پست وزارت، معاونت 
وزیر، شهرداری و مقامات قضایی به افرادی که می توانند با بهره گیری 
واگذارشود و در  ایجاد کنند،  رانت«  بدون  از سرمایه خود »کارآفرینی 
مواردی برای فردی که هر دو دلیل ذکر شده را دارد، درخواست معافیت 

از »قانون منع بکارگیری بازنشستگان« برای آن ها ارائه شود.
اگر چه قلم، قانون »منع به کارگیری بازنشستگان« را قبول نداشته 
انتخابات  قانون  این قانون تصویب شده مناسب است  و ندارد حال که 
خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی و شورا   های شهر نیز به گونه  ای 
اصالح شود تا بنگاه داران اقتصادی و احیانا خارج نشینان نتوانند نامزد 
این انتخابات بشوند. اگر چه این امر کلیت ندارد و در بین مسئولین فعلی، 
هستند افراد ایثارگری که هم در دوران انقالب و جنگ تحمیلی با ایثار 
با وجود داشتن بنگاه ها و امکانات  و سالمت خدمت کرده و امروز نیز 
گذشته  سال    های  در  اما  می کنند.  خدمت  ایثار  و  سالمت  با  اقتصادی 
تصمیم گیری    های  و  فساد ها  و  طلبی  ها  رانت  بیشتر  که  شده  مشخص 
مساله دار؛ مانند آن چه در حوزه خودرو سازی  ها و پتروشیمی  ها اتفاق 
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منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی تاریخ:14 فروردین 98

خانواده  بعضا  که  باالی کشور  گیران سطح  تصمیم  و  مدیران  به  افتاد 
خارج نشین داشته و خود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در فضای 

کسب وکار فعال هستند، مربوط بوده است.
#شفافیت #فساد  #رانت  #خودرو_ملی  #اقتصاد_مقاومتی  #پتروشیمی  #کسب_و_کار 
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2.همزمان با گرامیداشت»روز پاسدار«منتشر شد؛
نکوهش سـکوت در برابر تروریسـت خواندن مدافعان 

زمین ایران 
بزرگ ترین  دادن  هدیه  با  متعال  پروردگار  پیش  شب  دو  و  امشب 
پاسداران انسانیت و اسالمیت به بشریت، زیباترین شب ها را خلق کرده 
باارزش خدای  نعمت  از  دیگری  فرعی  اثر  که  غم سیل  وجود  با  است 
مهربان است، مردم جهان شادند که امام حسین)ع(، حضرت ابولفضل 
عباس)ع(، امام زین العابدین)ع( عاقل ترین الگو   های پاسداری، جانبازی و 

آزادگی برای انسان ها در این سه شب به دنیا آمدند.
چه می شود کرد که انسان قلدر، راهزن و تروریستی از نسل ما آدم ها 
به نام »ترامپ« در شب تولد بزرگ الگوی پاسداری، پاسدارانی را که برای 
نزدیک شدن به الگوی خود امام حسین )ع( از جان و هستی خود مایه 

گذاشته و می گذارند »تروریست« خطاب می کند.
اشکالی ندارد، نگران نیستیم که »دزد« در بین جمعیت ناآگاه با دادن 
روشن  واقعیت ها  زود  بسیار  اما  بگیرید  را  »دزد«  بگوید  اشتباه  آدرس 

خواهد شد که دزد واقعی »ترامپ« است.
همرزمان قدیمی جنگ تحمیلی که همه، مردم ایران هستند، دلشان 
عباس،  دشت  مدافع  انسان   های  پاک ترین  می شنوند  وقتی  می سوزد 
خرمشهر، حمیدیه، بوستان و... که در مقابل متجاوزین صدامی ایثاری 

جانانه کردند، را تروریست می خوانند و دنیا ساکت است.
پیر مدافعان ایران در دوران جنگ تحمیلی با خود می گوید کشور   های 
اسالمی، روسیه، چین، هند و..را چه شده است؟ آیا فکر کرده اند )ترامپ( 
برای  این جسارت دیوانگی کمترین توفیقی که  از  اگر  سرکش و قلدر 
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فضاسازی سیاست داخلی خود در امریکا و پیروزی نتانیاهو در انتخابات 
نخواهد  آن ها  درمقابل  را  دیوانگی ها  اینگونه  کند،  احساس  دارند  الزم 

داشت؟
اما قلم اشک می ریزد وقتی می بیند اندک افرادی در داخل کشور به 
دلیل ناراحتی از بعضی رفتار   های سیاسی سپاه، که شاید هم در موارد 
اندکی انتقاد ها درست باشد بااقدام »ترامپ«، فاسد ترین آدم حال حاضر 

دنیا لبخند به لب دارند.
به  که  داخل  در  بعضی ها  حتی  و  نشین  خارج  انقالبی های  ضد  اما 
اقدامات »ترامپ« امید واهی بسته اند، بدانند اشتباه بزرگی مرتکب شده 
حامی  مقدس  دفاع  یادگاران  ویژه  به  اسالمی  ایران  مردم  می شوند  و 
»ارتشیان، جهادگران، پاسداران، و بسیجیان جان بر کف« هستند و از 

ضد انقالب، ناکامانی سرافکنده خواهند ساخت.
#سپاه #دفاع_مقدس  #پاسدار  #ترامپ  #هند  #چین 

۹۸ فروردین سال  تاریخ:۲0  نیوز  تلگرامی مشهد  منتشر شده:کانال 
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3.»رونق تولید« و پیشگیری از انحراف
سال هاست رهبر معظم انقالب با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال 
بر اساس نیاز زمان، برای سال نام اقتصادی انتخاب و اعالم می کنند. این 
اقدام هوشمندانه، تذکری مکرر به بلندای یک سال است تا همه بدانند 
در سال جاری باید موانع و ضعف    های مدیریت در حوزه تولید برطرف و 

رونق تولید محقق شود.
متأسفانه هرساله جمعی باهدف یا بی هدف، با اقداماتی بسیار سطحی، 
نام  مثاًل  و می برند.  برده  از هدف پیش  انحراف  به سوی  را  نام گذاری  ها 
باصالبت و مهم »اقتصاد مقاومتی« درسی از قرآن مجید در سوره مبارکه 
حضرت یوسف )ع( برای انسان  ها و به ویژه مسلمانان است و در ایران، 
کشیده  تصویر  به  تلویزیونی  سریال  یک  در  »یوزارسیف«  با شخصیت 
قرآنی  سریال  آن  که  دهم  و  نهم  دولت    های  دوران  در  اگر  است.  شده 
ساخته و پخش می شد، برای هشتصدمیلیارد دالر درآمد نفتی و غیرنفتی 
برنامه می داشتیم و برای مقاوم سازی اقتصاد از آن بهره می گرفتیم، امروز 
آزار می داد.  را  قلدر کمتر مردم و فضای کسب وکار  ترامپ  تحریم    های 
افسوس که درس نگرفتیم و مشخص نشد آن دالر ها کجا هزینه شد! 
کم توجهی دولت    های نهم و دهم در حالی صورت گرفت که رهبر معظم 
انقالب از مدت  ها قبل با نام گذاری اقتصادی سال ها، رسیدن به اقتصاد 
مقاومتی را در دستورکار قرار داده بودند و در نهایت نیز سال ۱۳۹۵را با 

تأکید،»اقتصاد مقاومتی« نام نهادند.
موضوع  قبل،  سال    های  همانند  نیز  بار  این  می شد  پیش بینی  البته 
ستاد   های  تشکیل  و  و جلسه  برگزاری چند سمینار  با  سال  نام گذاری 
بی برنامه تحت عنوان »اقتصاد مقاومتی« دنبال شود که در آن ها، وظایف 
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عادی دولت، مجلس، قوه قضاییه، سازمان  ها و نهاد ها تحت عنوان اقتصاد 
مقاومتی دنبال شود که همین گونه نیز شد  و سال »اقتصاد مقاومتی«  

هم بدون این که آب از آب تکان بخورد، به پایان رسید.
جالب اینجاست که در سال »اقتصاد مقاومتی«، به بهانه حمایت از تولید 
ملی، ناشیانه در ساختار   های بانکی و پولی دست کاری و سود پس انداز   های 
از  )قلم  شد.  داده  کاهش  تورم  یک سوم  از  کمتر  به  بانک  ها  نزد  مردم 
اقدام دولت و بانک مرکزی به ترک دادن معتاد چهل ساله نظام پولی و 
بانکی کشور در یک شب که باعث مرگ معتاد می شود، یاد کرد.( آن 
اقدام، ارزش بدهی    های معوقه دولتی و خصولتی و اندک خصوصی را به 
یک چهارم کاهش داد؛ اما ارزش دالر »مرگ بر آمریکا« را نیز از ۳۵00 
تومان به نزدیک ۲0،000 تومان رساند و در ادامه، دالر ۲0،000تومانی با 
نرخ 4۲00 تومان برای واردات خاک خواب گربه و سگ اختصاص یافت 

تا در راستای رسیدن به »اقتصاد مقاومتی«، اقدامی انجام شده باشد!
امسال نیز همین گونه خواهد شد و به بهانه رونق تولید، چند همایش 
ستاد  شود  گفته  است  بهتر  که  »تسهیل«  ستاد  می شود،  برگزار  و… 
از  عظیمی  حجم  جلسه  چند  در  حرفه ای ها«،  برای  بانکی  »تسهیالت 
نقدینگی مردم نزد بانک  ها را به باد می دهد و تحت عنوان حمایت از 
رونق تولید، دولت و مجلس را وادار خواهند کرد سود تسهیالت بانک  ها 
را در حدود یک چهارم تورم تصویب می کند و برای خاموش کردن صدای 
پس اندازگذاران، مجبور می شوند به جای بدهکاران که پول    های مردم را 
پس نمی دهند، از خزانه کشور پول پس اندازگذاران نزد بانک  ها را پرداخت 
کنند. جالب اینجاست که سابقه نشان داده کمتر از ۱۵درصد تسهیالت 
به بخش تولید اختصاص داده می شود که از همان ۱۵درصد نیز کمتر 
از ۵درصد واقعی در امر تولید استفاده می شود؛ یعنی ۸۵درصد به همراه 
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۱0درصد سر از بازار ارز، سکه، طال، ملک داخلی، ویالی خارجی و سپرده 
در بانک    های خارج درخواهد آورد و هیچ نقشی در رونق تولید و توسعه 
اقتصاد و ایجاد اشتغال نخواهد داشت. فقط روز به روز جیب مردم ضعیف 

جامعه خالی و بر ثروت بخش دیگر افزوده خواهد شد.
در این حال، گزارش    های متعددی در بین سازمان  ها و رسانه  ها ردوبدل 
خواهد شد که برای رونق تولید، میلیارد ها تومان تسهیالت پرداخت شود 
تا رونق تولید محقق شود. قلم که دیگر حوصله نوشتن تکراری درد ها 
را ندارد. در ادامه خواهد نوشت رونق تولید با جابه جایی ارزش پول    های 
مردم ممکن نخواهد شد و باید ابتدا ریشه رونق نیافتن تولید و رسیدن 
نرخ خودرو به چند برابر را شناسایی و در جهت رفع آن برنامه ریزی کرد. 
خواهم نوشت آیا می دانید علل نبود رونق تولید در بخش    های کشاورزی، 
معدن، عمران، صنعت و از همه مهم تر تولید صادرات محور کجاست؟ علل 

محقق نشدن رونق تولید را باید در این ها ُجست:
۱. فساد، فساد، فساد که تمام عیار در بدنه بخش    هایی از جامعه به صورت 
علنی و غیرعلنی جا خوش کرده است. فرقی ندارد، همه جا هست: دولتی، 
استانی، شهرستانی، شهری، روستایی،  خصولتی، خصوصی و کشوری، 
بنگاهی، ارزی، ریالی، سهمیه ای، واردات کاال با ارز 4۲00تومانی و فروش 
آن با ارز ۱۵000تومانی، قاچاق، فروش امضا به صورت قانونی پای نقشه  ها 
و گاهی غیرقانونی برای واردات کاال   های خواص و تعیین سهمیه کاال   های 
با  و  وثیقه  بدون  بانکی  کالن  وام    های  ارز 4۲00تومانی،  و  سوبسیددار 
مدارک صوری، نپرداختن تسهیالت دریافتی از بانک ها، نپرداختن حقوق 
دستگاه    های  و حتی  بنگاه  ها  و  افراد  به  علنی  )مالیات(، کمک  عمومی 

دولتی و عمومی به منظور دورزدن قانون و انجام کار خالف و….
۲. حق حساب و پول توجیبی گرفتن علنی و غیرعلنی به منظور انجام 
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و  دولتی  سازمان    های  کارشناسان  و  مسئوالن  از  بعضی  ذاتی  مأموریت 
نهاد    های عمومی از بنگاه    های اقتصادی و تولیدی. دراین باره سخن بسیار 
است. کار به جایی رسیده که بنگاه دار می داند در صورتی که پول توجیبی 
به بعضی از موظفان پرداخت نکند، به استناد مفاد قانونی، جلوی کارش 
را خواهند گرفت؛ لذا قبل از هر اقدامی، به دنبال واسطه برای پرداخت 
پول توجیبی، از صدهزار تومان گرفته تا هزارمیلیارد تومان و شاید هم 

سه هزارمیلیارد تومان، می گردد.
۳. به رسمیت نشناختن و محترم ندانستن ثروت، ثروتمند، سرمایه گذار 
و کارآفرین و به طور کلی اقتصاد آزاد در کشور. این موضوع باعث شده 
ثروتمندان حاضر نباشند با ثروت خود وارد میدان علنی اقتصاد و کارآفرینی 
شوند؛ لذا مالکیت و مدیریت بخش بزرگی از بنگاه    های اقتصادی کشور 
در اختیار افراد پارتی دار و رابطه دار غیرثروتمند از راه تسهیالت و قرض 
قرار دارد؛ به طوری که ثروت و سرمایه و نقدینگِی متعلق به بنگاه دار ها، در 

فضای کسب وکار کمتر پیدا می شود.
4.عدم وجود فضای مناسب برای جذب ثروتمند و سرمایه گذار خارجی 
و سر کار گذاشتن آن ها توسط مدیران سازمان    های دولتی و عمومی و 
نابودکردن این کارآفرینان که مواردی از این دست، در پروژه    های اطراف 

حرم امام رضا )ع( پیدا می شود.
۵. وجود مدیریت    های غیردخیل در سود و زیان بنگاه    های اقتصادی 
دولتی و خصولتی که نتیجه آن، سندسازی و ایجاد خسارت برای خزانه 

کشور و رونق نیافتن است؛ مانند خودروسازان.
۶.عدم پشتیبانی سازمان  ها و شرکت    های انحصاری دولتی چون برق، 
مانند جهاد  غیرمتولی  و  متولی  نیز سازمان    های  و  گاز  و  فاضالب  آب، 
کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، استاندارد و محیط زیست. 
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از بنگاه    های اقتصادی و تولیدی.
نوشتن این بند ها درباره علل رونق نیافتن تولید و به طور کلی اقتصاد 
و اشتغال را پایان می دهم تا بقیه مباحث را در یادداشت    های بعدی و 

نوشته  ها و  گفته    های کارشناسان دیگر ببینیم.
#بانک  #دستکاری_در_ساختار ها  #کسب_و_کار  #تحریم  #اقتصاد_مقاومتی  #اشتغال  #تولید 

#رانت #فساد  #خصولتی  #تسهیالت_بانکی  #خودرو  #کشاورزی  #صادرات  #رونق_تولید 

 تاریخ:9 اردیبهشت 98
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4.واقعیت کار در ایران!
شوخی  به  واقعیت   ها  گاهی 
عکس  این  می شود؛  مطرح 
است.  ایران  در  کار  واقعیت 
نفر  یک  برابر  در  کنیم  توجه 
کارگر زحمتکش که از نامش 
روستا   های  ویرانی  از  پیداست 
کشور فراری شده و اجبارا به 
شهر مهاجرت کرده و کارگری 
کارگر  افتخار  پر  درجه  به 
ساختمانی نائل آمده، چندین 
نفر که مشخص است به لطف 
تحصیل در دانشگاه   های ایران 
از افتخار کار و کارگری و سازندگی دور شده اند وی را پشتیبانی می کنند! 
جالب است بدانیم باید به این جمعیت ایستاده، شاغلین در ادارات دولتی 
و نظارتی و شهرداری ها و افرادی را که به لطف تشکل ها و نظام ها توفیق 

امضا فروشی کسب کرده اند، اضافه کنیم.
که  نفت،  و  است  نفت  تصویر خواند؛  این  پشت  از  را می شود  آن چه 
کارگران  و  نشینان  روستا  به کشاورزان،  آن سهمی  درآمد  از  متاسفانه 

به ویژه ساختمانی نرسیده است.
جای  کره،  ژاپن،  مانند  نفت  بدون  کشور   های  در  کار  اهمیت  به  اگر 
نعمت  باشیم،  داشته  نگاه  خودمان  نزدیک  ترکیه  همین  نرویم  دور 
نداشتن دالر   های نفتی را درک می کنیم. اگر قدر کار و کارگر و کشاورز 
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امضا  برای  فروشی  مدرک  به جای  دانشگاه   های کشور  و  می دانستیم  را 
فروشی کارگر متخصص در رشته   های مختلف تربیت می کردند تحریم 
نفتی دیوانه ای چون ترامپ زورگو نمی توانست تاثیر این گونه منفی در 

اقتصاد ایران داشته باشد.
#تشکل ها  #بخش_خصوصی  #کارآفرینی  #تحریم  #سازندگی  #روستا  #دستکاری_درساختارها 

#کسب_و_کار #اشتغال  

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی  تاریخ: 19 اردیبهشت 98
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5. تخم مرغ ایرانی مرغوب ترین و ارزان ترین تخم مرغ 
در دنیا

مواد  قیمت  به خصوص  ایران  از کاال ها در  بسیاری  قیمت  روزها،  این 
غذایی افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری که در رسانه    های داخلی، 
خارجی و فضای مجازی از گرانی ماکارونی، گوشت، شکر، سبزیجات و... 

یاد می شود.
در این حال، قیمت تخم مرغ که در چند ماه قبل در مدتی کوتاه به 
هر کیلو ده هزار تومان رسیده بود، در نبود وزارت بازرگانِی کارآمد به علت 
اشتباهات جدی مسئوالن وزارت خانه    های صنعت و کشاورزی، متأسفانه 
به حدود هر کیلو ۵۵00 تومان کاهش  یافته است. تعجب نکنید که چرا 
از اقدام خوب کاهش قیمت، آن هم در بین صد ها کاال برای یک کاال با 

تأسف یاد می شود.
»قلم« که یادداشت    های زیاد و کتاب »مناظره خودرو و تخم مرغ« را 
در کارنامه خود دارد، خوب می داند اثر کاهش قیمت امروز تخم مرغ که 
با اقدامات کوته بینانه و ناشیانه مسئوالن این دو وزارت خانه به ویژه در 
خصوص ممنوعیت صادرات محصولی که ظرفیت    های بسیاری در آن فقط 
با هدف و برنامه ریزی صادراتی ایجاد و صاحب  »برند« صادراتی هستند، 
چه به سر صاحبان بزرگ ترین و گسترده ترین صنعت کشاورزی کشور 
آورده و خواهد آورد و یقین دارد صد ها مرغدار زحمتکش و پرتالش، 

ورشکسته و روانه زندان خواهند شد.
در چند ماه آینده )اوایل زمستان سال جاری( نیز قیمت مرغ و به ویژه 
تخم مرغ به چند برابر افزایش می یابد و تظاهرات در این طرف و آن طرف 
علیه گرانی تخم مرغ برپا خواهد شد و مسئوالن بی کفایت مرکز نشین 
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از یک طرف و بعضی از رسانه هایی که امروز با مشاهده نابودی صنعت 
مرغداری سکوت پیشه می کننداز طرف دیگر، مرغداران بیچاره را عامل 
گرانی معرفی می کنند و طوری رفتار خواهند کرد تا در تظاهرات »مرگ 
بر مرغدار!« گفته شود و فضا و شرایط برای همان مسئوالنی که گرانی 
ماه  ها قبل و ارزانی امروز و گرانی شش ماه آینده را رقم زده و می زنند، 

برای واردات تخم مرغ گندیده چینی بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند.
قلم، که پنجاه سال همراه تجربه در صنعت تولید مرغ و تخم مرغ و 
صادرات این محصول بوده و با مطالعه  و نوشتن همراه بوده می داند که: 
»از پِس امروز بازار تخم مرغ، بود فردای بسیار بد برای مصرف کننده« و 
ارزانی امروز که باعث  نابودی فردای مرغداران خواهد شد و اظهار تأسف 
نیز می کند. و بسیار بعید است مسئوالن دو وزارت خانه نابود کننده حوزه 
تولید و تجارت به دنبال راه چاره ای برای بیچارگی صنعت مرغ و تخم 

مرغ باشند.
جایگاه نمایندگی زحمتکش ترین کارآفرینان و دلسوزی برای مردمی 
که اگر امروز اقدامی انجام نشود در ماه   های آینده باید تخم مرغ فاسد و 
نامرغوب چینی و... را با چند برابر قیمت مصرف کنند، ایجاب می کند 
که چند درخواست و پیشنهاد برای جلوگیری از شرایط نامطلوب داشته 

باشم.
اما درخواست  ها:

۱- به جهت ارزانی مصنوعی امروز قیمت تخم مرغ که باعث نابودی 
مربوطه  وزارت خانه    های  متولیان  به  می شود،  مرغ  تخم  تولید  صنعت 
آینده،  ماه  چند  در  را  ارزانی  این  تاوان  باید  چراکه  نگوییم؛  احسنت 

»بسیارسنگین« پس بدهیم.
۲-متولیان تولید و بازار صنعت مرغداری از این که توانسته اند نرخ این 
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محصول را در بازار حدود ۳۵درصد کمتر از قیمت تمام شده و به زیان 
مرغداران نگهدارند و این صنعت را نابود کنند، خوشحال نباشند؛ چرا که 

باید ماه    های آینده به مردم پاسخگو باشند.
اما پیشنهاد    های قلم، هرچند مشخص است که اجرا نمی شود؛عبارتند 

از:
مشارکت  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  به فوریت  ۱-کمیته   ای 
تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ تشکیل و قیمت تمام شده واقعی مرغ و 

تخم مرغ برای تولید کنندگان مشخص شود تا مالک عمل قرارگیرد.
۲- پس از مشخص شدن نرخ تمام شده مرغ به ویژه تخم مرغ، اقداماتی 
باز پس گیری  برای  اختصاص مشوق    های صادراتی  و  چون ذخیره سازی 
بازار    های از دست رفته به علت ممنوعیت صادرات در دستور کار قرار گیرد.

#دستکاری_در_ساختار ها #تخم_مرغ #مرغ #رونق_تولید  #خودرو #برند #تولید #اقتصاد_بومی 

#کارآفرینی #تجارت  #چین 

منتشر شده: پایگاه خبری صبح مشهد - تاریخ: 24 اردیبهشت 98
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6.دلنوشته ای از زادگاه حکیم خیام نیشابوری دانشمند 
بی بدیل جهان

توبه نامه ای منسوب به حکیم عمر خیام نیشابوری نزد پروردگار متعال 
در اذهان نقش بسته است:

ناکرده گنه در این جهان کیست بگو؟ // آنکس که گنه نکرده چون 
زیست بگو؟

من بدکنم و تو بد مکافات دهی // پس فرق میان من و تو چیست، بگو؟
البته سخن خیام در موردگناه انسان   های معمولی و نه معصومین مورد 

قبول در ادیان آسمانی از جمله مسلمانان است. 
تراشی  تاریخ  و  دنبال شخصیت سازی  به  زمان   هایی که کشور ها  در 
برای ساختن هویت خود هستند. ایرانی ها آنگونه که شایسته است قدر 

شخصیت ها و تاریخ سازان پرافتخار این سرزمین بزرگ را نمی دانند.
یادگار  به  خود  از  جهان  برای  بی مانندی  خدمات  که  اسطوره هایی 
گذاشته اند ولی یادی از آن ها نمی شود. فردا ۲۸ اردیبهشت ماه سالروز 
و  منجم  ریاضیدان  فیلسوف  نیشابوری،  خیام  عمر  حکیم  بزرگداشت 
شاعرافتخار تاریخ ایران و جهان است برماست که در این روز، مقام او را 

گرامی بداریم.
#دلنوشته 

منتشر شده: صفحه شخصی - تاریخ: 28 اردیبهشت 98
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7.برند »نام تجاری« در ایران جایگاه نسبی پیدا کرده 
است

یا  »برند«  جایگاه  درکشور،  کوپنی شدن  دوره  از  بعد  و  قبل  سال  ها 
همان نام، نشان، هویت، شخصیت، ارزش اجتماعی، و... فکرم را مشغول 
کرده بود و در زمان مدیریت آقای مهندس محمودسیادت بر اتحادیه 
نام  یا  ایجاد »برند«  و  ایده طرح مجدد  صادرکنندگان خراسان رضوی 
تجاری که تاریخی به بلندای خلق انسان را پشت سر دارد، برای فعاالن 

اقتصادی کشور ارائه کردم.
امروز، خوشحالم که »برند« نام تجاری در ایران جایگاهی نسبی پیدا 
کرده است و اساتید بارزی برای ترویج و آموزش »برند« نام تجاری ظهور 
کرده اند که اصاًل نمی دانند ایده ایجاد و فعال سازی دوره جدید برند سازی 
افرادی در  ابتدا چه  کجا، چگونه و توسط چه کسی مطرح شده و در 
اتحادیه  در  چگونه  »برند«  ویژه نامه    های   و  کرده اند  تالش  راستا  این 
صادرکنندگان به منظور ترویج »برند« نام تجاری سازی منتشر می شده 

است.
پرودگار متعال را شاکرم که امروز، همایش  ها و اجالس   های بزرگی در 
بزرگداشت دارندگان »برند« نام تجاری برگزار می شود که با هویت ترین 
آن همایشی است که در خراسان رضوی، ابتدا اتحادیه صادرکنندگان با 
تالش جناب مهندس سیادت، و اکنون در انجمن مدیران صنایع و به 
همت دبیر جوان و خوش فکرش جناب دکتر مهدی مرادی برپا شده و 

می شود.
)قلم( که همیشه در نوشتن یاداشت    های »برند« نام تجاری همراه بوده، 
امشب خبری را در باره تابلوی نقاشی گل خشخاش متعلق به ونگوگ 
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نقاش بزرگ هلندی شنیده است که: چون مشخص نبوده است این تابلو،  
»برند« ونگوگ را با خود دارد، سال    های سال، به عنوان یک تابلوی نقاشی 
ناشناخته و به عنوان تابلویی تزیینی )فقط زیبا(؛ اما کم ارزش ازنظر مادی، 
بر دیوار دفتر کاری نصب بوده است، بدون این که ارزش مادی و معنوی 
قابل توجهی برای آن قائل شوند؛ تا این که )به درستی و یا غیر واقعی که 
من نمی دانم( توسط دانشمندان نقاشی شناس، تعلق آن به »برند« قلم 
ونگوگ تأیید و همان لحظه ارزش مادی آن به ده  ها میلیون یورو ارتقا 
یافته و جایگاه ویژ   ه ای در بهترین مکان موزه معروف نقاشی جهان کسب 

کرده است.
قلم نوشت: »نقاشی گل خشخاش همان نقاشی معمولی روی دیوار 

است؛ فقط به داشتن ارزش »برند« قلم ونگوگ مزین گردیده است!« 
بله، این ارزش »برند«است و بس.که در تمام امور، قدر »برند« و ارزش 
آن را بدانیم، وظیفه خود می دانم از تالش اتحادیه صادرکنندگان و انجمن 
مدیران صنایع خراسان رضوی به ویژه همکاران خوبم آقایان سیادت و 

مرادی به جهت ترویج ایده »برند« نام تجاری قدردانی کنم.
#سرمایه  #تولید  #برند  

منتشر شده: پایگاه خبری صبح مشهد - تاریخ: 30 اردیبهشت 98
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هر  رونق  در  اخالل  عوامل  شناسایی  با  موفق  8.تولید 
حوزه تولیدی محقق می شود

هر حوزه  رونق  در  اخالل  باید  کنیم  فعال  را  تولیدمان  بخواهیم  اگر 
تولیدی را پیدا کنیم. بحث شعار سال که این روز ها خیلی به آن پرداخته 
می شود »رونق تولید« است در حالی  که ما رونق تولید و ساز و کارهایش 
را بد تعریف می کنیم. در ایران تصور همه از تولید و اشتغال این است که 

چقدر بتوانند از بانک  ها تسهیالت و وام بگیریم و این اشتباه است.
برای این که بخواهیم رونق تولید را تعریف کنیم ابتدا باید ببینیم کدام 
بخش  ها و صنایع، رونق دارند بعد از آن برنامه ریزی کنیم. به عنوان مثال 
در زمینه قطعات خودرو چگونه است که بسیاری از شرکت  ها فعالیت 

نمی کنند و تعدادی مشغول به کار هستند.
باید در ابتدای امر آن هایی که ناموفق بودند را شناسایی کنیم و بررسی 
شود چه عاملی باعث ایجاد اخالل در رونق تولید شده است؟ آیا مدیری 

که در آن شرکت تولیدی گذاشته ایم توان مدیریتی دارد؟
و  وام  با  شرکت  این  آیا  کنیم  بررسی  که  است  این  پارامتر  دومین 
تسهیالت، این صنعت یا کارخانه را ایجاد کرده و از روز اول ۱00 درصد 
سرمایه گذاری را بدهکار بوده است؟ شرکتی که از ابتدا با سرمایه ۱00 
درصد قرض، شروع به  فعالیت کرده است، به طور حتم هیچ زمان موفق 
نمی شود، این شرکت از ابتدا بیش از هزینه تولیدی از بانک  ها یا از بازار 
قرض گرفته است پس چنانچه بخواهیم تولیدمان را فعال کنیم باید علت 
اخالل در رونق هر حوزه تولیدی را پیدا کنیم و بدانیم کدام تولید را دنبال 

می کنیم.
مشکالتی که در رونق تولید ما وجود دارد شامل مواردی مانند مدیریت، 
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تصمیمات آنی و بی برنامه دولت، فساد در مدیریت    های ادارات و سازمان ها، 
تسهیالت نادرست و شتاب زده و نبود قوانین صحیح است.

مسئله دیگر مربوط به  قوانین حوزه کسب وکار است که مجلس شورای 
باید به اجرا درآید. قانون فضای کسب وکار که  اسالمی تصویب کرده و 
مجلس تصویب، شورای نگهبان تایید و به دولت ابالغ کرده است، باید 
اجرایی شود یکی دیگر از مشکالت، اخذ مجوز تاسیس کسب وکار است 
که چنانچه موسسه و یا کارگاهی بخواهد فعالیت کند باید وارد این فرایند 

طوالنی شود که خود مسائل بسیاری را به دنبال دارد.
چند درصد مشکالت تولید، به مدیریت و مالکیت و چند درصد به مجوز ها 
و فساد اداری برمی گردد؟ درصدبندی کنید بعد بگویید برای چند درصد 

از این ها راه حل وجود دارد.
درست  این  می کنم.  تولید  می گیرم  تسهیالت  من  می گویند  برخی 
نیست مگر این که آن سرمایه دار یا کارآفرین ۵0 یا ۶0 درصد سرمایه 
بگوید  این که  نه  بگیرد.  تسهیالت  باشد، و40درصد  داشته  ازخودش  را 
۱0درصد دارم ۹0درصد تسهیالت می گیرم. اقساطش را هم می دهم، این 

غیر ممکن است.
#تولید  #سرمایه  #کسب_و_کار  #قوانین  #تسهیالت_بانکی  #بانک  #اشتغال  #رونق_تولید 

#کارآفرینی #دستکاری_درساختار #رانت  #فساد  #خودرو 

منتشر شده: خبرگزاری فارس - تاریخ:4 خرداد 98
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9.دواجالس، دو افطاری، دو عکس و دو نکته پرمعنا

بدون توجه به مطالب مطرح شده در این اجالس ها، در نگاه به دوعکس 
راًس دو اجالس، تفاوتی ظریف اما پرمعنا و اثرگذار مشاهده می شود.

کارآفرینان  نگفته دست  قوه  رییس  این که  با  قوه قضائیه  در اجالس 
را می بوسم اما دو کارآفرین به ویژه یک خانم تولید کننده را بیش از 
معاونین خود محترم شمرده و در راًس مجلس کنار خود نشانده، که 
اتفاقا یک نفر از آن دو نفر منتقد و معترض جدی قوه قضائیه در جلسه 

نیز بوده است.
البته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و یا همان تشکل 
که بعضی ها از نام پارلمان بخش خصوصی برای آن استفاده می کنند در 
اجالس حضور نداشته، قلم از این که رئیس اتاق دعوت شده بوده یا خیر 
اطالعی نداردکه اگر دعوت بوده و حضور نداشته اشکال است و اگر دعوت 

نشده اشکال مضاعف است.
اما در اجالس دولت اعتدال و امید که جناب آقای روحانی همیشه 
برای انتخابی بودن جایگاه ریاست جمهوری ارزش فراوان قائل و به آن 
افتخار کرده است، اگر چه دراجالس از بوسیدن دست کارآفرینان سخن 
و همکاران  معاونین  نفراز  اندیک  نتوانسته  یا  و  نخواسته  لیکن  گفتند، 
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دولت بگوید صندلی خود را با صندلی رییس اتاق ایران که در فرایند 
طوالنی و با کسب اعتماد نخبگان اقتصاد کشور به عنوان رییس تشکل 
همه کارآفرینان انتخاب شده است عوض کنند تا در راًس اجالس یک یا 
دو کارآفرین نیز حضور داشته و دست بوسی واقعی که همان احترام و 
ارزش به کار آفرینان است، معنا پیدا کند؛ سخن قلم مربوط به فرد نیست 
مربوط به جایگاه بخش خصوصی و کارآفرینان و اتاق فعالین اقتصادی 

کشور است.
از آن جهت که در شکست  از دولت و آقای ظریف  قلم که همیشه 
برجام تحت تاثیر اقدامات گروه   های خود سر داخلی است از یک طرف 
و ترامپ قلدور دیوانه از طرف دیگر آن ها را مظلوم می داند دفاع کرده از 
نبود تدبیر و هماهنگی حداقلی در تیم اقتصادی دولت آقای روحانی به 
ویژه در وزارت خانه   های »صنعت، معدن و تجارت«و »جهاد کشاورزی« 
که البته تا انداز   ه ای ریشه در ادغام وزارت خانه ها در دولت احمدی نژاد 

دارد، نگران و نا امید است.
#برجام  #ادغام_وزارت_خانه ها  #بخش_خصوصی  #تاق_بازرگانی  #دستکاری_درساختارها 

#تشکل_ها #تولید  #کارآفرینی  #دیپلماسی_اقتصادی 

منتشر شده:پایگاه خبری صبح مشهد - تاریخ: 2 خرداد 98
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با  رضوی  حریم  سازنده  کارآفرینان  اجالس  اولین   .10
استاندار، شهردار و اعضای شورای شهر

پیگیری  و  با حمایت  و  به دعوت کانون کارآفرینان خراسان رضوی، 
معاونت امور اقتصادی استاندار محترم خراسان رضوی اجالس هم اندیشی 
و برنامه ریزی درجهت رفع مشکالت سرمایه گذاری در پروژه های بهسازی 
و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی درمحل هتل همای شماره 

یک از ساعت ۱7:۳0 شروع و با اقامه نماز و صرف افطار به پایان رسید.
عالوه بر کارآفرینان و سرمایه گذاران بافت فرسوده اطراف حرم مطهر 
رضوی، مقامات و مسئولین استان، آقایان رزم حسینی استاندار محترم، 
فاطمی امین قائم مقام محترم تولیت آستان قدس رضوی، کالئی شهردار 
محترم مشهد، رسولیان معاون محترم اقتصادی استانداری، قربانی معاون 
محترم عمرانی استانداری، خوش نیت فرماندار محترم مشهد، مکرمی 
فر مدیرکل محترم میراث فرهنگی و گردشگری، نوروزی عضو محترم 
شورای شهر، خواجه نائینی معاونت محترم اقتصادی شهرداری، حسینی 
و  مجامع  امور  محترم  معاون  برادران  شهر،  شورای  محترم  عضو  پویا 
شرکت های سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، اکبری معاونت محترم 
عمرانی آستان قدس رضوی، نعمتی شهردار محترم منطقه ثامن و خانم 
میرشاهی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری به دعوت رئیس کانون 
و  و درخصوص مطالب  ایراد  و سخنانی  کارآفرینان در اجالس شرکت 

اعتراضات مطرح شده از جانب کارآفرینان، تصمیماتی اتخاذ نمودند.
خالصه گزارش مطالب مطرح شده و تصمیمات اتخاذ شده در اجالس:

با پیشنهاد رئیس کانون کارآفرینان و به علت ضیق وقت، مقرر شد 
سرمایه گذاران از بیان مشکالت مربوط به پروژه های خود پرهیز نموده و 
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فقط موانع و مشکالت همه گیر در منطقه را بیان نمایند. پس از استماع 
موانع و مشکالت از زبان سرمایه گذاران و کارآفرینان پروژه های اطراف 
حرم مطهر رضوی، استاندار محترم خراسان رضوی با تأکید بر این مهم 
که »دولت مانع تکمیل طرح پیرامون حرم مطهر رضوی نیست و برای 
با تصریح این موضوع  حمایت از سرمایه گذاران آمادگی کامل دارد« و 
که »رئیس جمهور محترم، برای رفع موانع پیش روی طرح بهسازی و 
نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، آمادگی مساعدت داشته و دارد، 
تولیت محترم آستان قدس رضوی نیز برای تسریع در اجرای این طرح 
کمک نموده و خواهند نمود« ضمن این که مسئولین محترم دادگستری 
کارآفرینی در  و  از سرمایه گذاری  و تشکل های بخش خصوصی  استان 
تمام بخش ها از جمله سرمایه گذاران منطقه ثامن پشتیبانی می کنند و با 
اشاره به »فرصت طالئی بدست آمده برای شهرداری و شورای شهر پنجم، 
درخصوص رفع موانع و مشکالت منطقه ثامن« موارد ذیل در اجالس 

تایید و مصوب گردید:
منظری  طرح های  و  منطقه  مصوب  تفصیلی  طرح  درخصوص   
طرح  با  اولویت  سرمایه گذاران،  مکتسبه  حقوق  مورد  در  مهرازان،  و 
تفصیلی مصوب اولیه بوده و مقررشد شهرداری منطقه ثامن مغایرت های 
با اخذ نظرات سازنده و دارای  طرح قبلی و فعلی را مشخص نموده و 
پشتوانه کارشناسی و نیز با رعایت کامل حقوق مکتسبه سرمایه گذاران، 
پیگیری های الزم در جهت اصالح آن ها را انجام دهد. همچنین الزم است 
در تصمیم گیری های آینده این منطقه نظرات سرمایه گذاران ذیربط نیز 

منشأ اثر باشد.
مقررشد بخشی از حقوق مکتسبه و درآمدهای شهرداری منطقه   
ثامن در حوزه میراث فرهنگی هزینه شده و صرف نگهداری آثار تاریخی 
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موجود در منطقه گردد.
 ازآنجا که فرض تراز صفر برای طرح ملی منطقه ثامن فرض نادرستی 
می باشد الزم است دولت هم سهم خود را در این زمینه از طرق مختلف ایفا 
نماید. همچنین در این خصوص مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان 
بانک ها توسط آقای دکتر رسولیان تشکیل شده و تأمین مالی اجرای 

زیرساخت های منطقه از این طریق پیگیری شود.
 با عنایت به فرصت طالئی بدست آمده برای شهرداری و شورای شهر 
پنجم، درخصوص رفع موانع و مشکالت منطقه ثامن، مقررشد شهرداری 
منطقه ثامن درمورد موانع و مشکالتی که برطرف نمودن آن ها از عهده 
ایشان خارج می باشد، نسبت به پیگیری و برگزاری جلسات منظم هفتگی 
با شورای راهبردی متشکل از کلیه دستگاه های حاکمیتی ذیربط اقدام 
نموده و در هرجلسه4 پروژه جهت تعیین تکلیف در این جلسات مطرح 
شوند. در این خصوص هرزمان که نیاز به مداخله استانداری به عنوان 
نماینده رئیس جمهوری محترم در حل موانع و مشکالت باشد با پیگیری 
در  نمودند  پیشنهاد  کارآفرینان  انجام خواهد شد.  مهم  این  شهرداری، 
اینگونه جلسات عالوه بر سرمایه گذار پروژه نماینده ای از طرف انجمن 

سرمایه گذاران حضور داشته باشد.
 با توجه به آمادگی کامل حاکمیت در جهت رفع موانع و مشکالت 
سرمایه گذاران این طرح ملی و تسریع در تکمیل آن، مقررشد شهرداری 
به مورد،  به صورت مورد  و  برگزاری جلسات منظم  ثامن، طی  منطقه 
موانع و مشکالت پروژه های منطقه را بررسی نموده و موارد مربوط به 
شهرداری را تا انتهای خرداد ماه و با رعایت کامل حقوق مکتسبه و مفاد 
قراردادها و توافق نامه ها و تعهدات طرفین، مرتفع نماید و درصورت وجود 
معاونت  و  استانداری  اقتصادی  و  عمرانی  محترم  معاونت های  اختالف، 
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سرمایه گذاری شهرداری مشهد و نماینده کارآفرینان، به موضوع رسیدگی 
نمایند و اعالم نظر و مشکل را برطرف نمایند.

به خصوص  شهری  مدیریت  گذشته  توافقات  و  تعهدات  مقررشد   
صورت  و  نامه ها  توافق  و  قراردادها  مفاد  درخصوص  ثامن  شهرداری 
همچنین  شوند.  اجرائی  وقت  اسرع  در  سرمایه گذاران  با  جلسات 
درخصوص تعهداتی که شهرداری توان انجام آن ها را ندارد، الزم است 
خسارت متناسب و بر اساس نظر کارشناسان به صاحبان حقوق مکتسبه 
پرداخت شود. برای پیگیری این موضوع معاونت های عمرانی و اقتصادی 
و  به درخواست ها  تا  داده  را تشکیل  و شهرداری، کمیته ای  استانداری 
اعتراضات کارآفرینان منطقه ثامن رسیدگی نمایند. »در جلسات کمیته 

نماینده ای از طرف سرمایه گذاران حضور خواهد داشت.«
 مقررشد حقوق مکتسبه ناشی از توافقات گذشته دستگاه های دولتی 
و سازمان ها و نهادهای حاکمیتی با سرمایه گذاران، کاماًل رعایت شده و 
در تصمیم گیری های آینده لحاظ شوند. مبنای تعیین این حقوق عالوه بر 
رجوع به قراردادها و توافقنامه های رسمی شامل سایر طرق حصول این 
توافقات نیز می باشد از جمله پاسخ به استعالمات، صورتجلسات و انجام 

کارشناسی و … 
ساخت ها،  زیر  با  مرتبط  مشکالت  و  موانع  درخصوص  مقررشد   
شهرداری ثامن اقدام به دسته بندی آن ها نموده و ضمن مطرح نمودن 
آن ها در شورای راهبردی، پیگیری های الزم را برای مرتفع نمودن آن ها 

به موازات حل مسائل و مشکالت سرمایه گذاران انجام دهد.
 با توجه به حمایت دولت از تکمیل طرح ثامن، می بایست با هماهنگی 
تا  اتخاذ شود  نهادهای حاکمیتی ذیربط، تصمیماتی  و  همه دستگاه ها 
هزینه های کسب وکار برای سرمایه گذاران این منطقه پائین آمده و مسائل 
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ایشان در مواجهه با دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و شرکت های خدماتی 
ذیربط، به سرعت و سهولت انجام پذیرد.

 مقرر شد نمایندگان سرمایه گذاران در جلسه که قرار است با وزیر 
محترم راه و شهرسازی و نماینده سازمان میراث فرهنگی برگزار شود و 

دیگر جلسات حضور داشته باشند.
 مقرر شد سه ماه دیگر، این جلسه مجدداً تکرار شده و عملکرد این 
دوره مورد بحث و بررسی قرارگیرد و شهرداری ثامن تا آن زمان، نسبت 
به رفع مشکل کارآفرینان منطقه و اجرای مفاد قراردادها و توافق نامه های 

فی مابین اقدام نموده و پروژه ها را بیش از شرایط فعلی فعال نماید.
#کسب_و_کار #حقوق_مکتسبه  #منطقه_ثامن  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی - تاریخ: 8 خرداد 98
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11.چرا همه از شفافیت هراس داریم؟
امشب مصاحبه های زنده از آقای دکتر رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و یا همان برادر محسن فرمانده دوران جوانی پیر سربازان 
دفاع مقدس، از شبکه یک پخش شد که بدون توجه به شعار   هایی که 
به سوابق رجز خوانی دوران دفاع  ایشان معموال در صحبت ها دارند و 
مقدس بر می گردد و برای مقابله با رجزخوانی   های ترامپ قلدر الزم است، 

چند نکته و پیشنهاد بسیار الزم و مفید مطرح نمودند از جمله:
 ایجاد اقتصاد ایالتی و یا استانی

 واگذاری اختیار به مردم استان ها
 شفاف سازی اقتصاد درتمام امور،

 آشکار شدن فعالیت   های اقتصادی 
 ایجاد اطمینان برای مردم

 ایجاد نظم و انضباط رفتاری در جامعه
 قوی برخورد کردن حاکمیت به ویژه دولت

 جلوگیری از فرار مالیاتی
 مبارزه با سودجویان بانکی یا افراد دارای بدهکاری   های معوقه،

این ها بخش مهمی از نیاز کشور برای رسیدن اقتصاد مقاومتی و احترام 
به شفافیت و جلوگیری از فساد   های خانمان سوز کشور است، اما چند 

سوال جدی نیز مطرح است ازجمله:
 چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام این نیاز ها و مصلحت ها را به مقام 

معظم رهبری ارائه نمی کند؟
عمل  دادن  شعار  به جای  گیرنده  تصمیم  و  مسئول  مقامات  چرا   

نمی کنند؟ 
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 چرا شفافیت را از رده   های باالی نظام آغاز نمی کنند؟
 چرا سازمان ها، نهاد ها، شرکت   های دولتی و خصولتی، و تشکل   های 

بخش خصوصی از شفافیت هراس دارند؟
#شفافیت  #خصولتی  #بخش_خصوصی  #بانک  #مالیات  #اقتصاد_مقاومتی  #دفاع_مقدس 

#رانت #کسب_و_کار  #تمرکزگرایی 

منتشر شده: صفحه شخصی تاریخ: 19 خرداد 98
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12.نگاهی به گذشته درخشان اتاق »تجارت« ایران
واقعی، محل تجمع  به معنای  بازرگانی  اتاق  در سال   های کمی دور، 
موضوعات  پیرامون  کسب وکار  فضای  اجتماعی  برند   های  نظر  تبادل  و 
اقتصادی کشور بوده است که تاریخی بس درخشان از آن دوران به جا 

گذاشته اند.
آن زمان، اکثر اعضای هیئت نمایندگان اتاق را شخصیت ها و کارآفرینان 
شاخص و مومن و مورد احترام جامعه که حرف و اشاره آن ها برای حل 

اختالفات بازرگانان و حتی مردم کفایت می کرد، تشکیل می دادند.
تاریخ، هیئت نمایندگان اتاق را الگوی پاکی و سمبل اعتماد و خیر و 

برکت و حامی نیازمندان معرفی کرده است.
درقدیم، اعضای اتاق، بخصوص هیئت نمایندگان، عموما امین التجار، 
امانت دار، منصفین و حافظین فضای مناسب کسب، و الگوی فعالین بازار 

برای رسیدن به آن درجه بوده اند.
شاخصه اعضای هیئت نمایندگان این بود که در قول و قرار   های مکتوب 

و غیر مکتوب آن ها تردیدی وجود نداشته است.
صندوق   های قرض الحسنه واقعی بسیاری )نه از نوع صندوق   های این 
روز ها که بعضا از نام قرض الحسنه برای کالهبرداری استفاده کرده و 
می کنند!( توسط اعضای اتاق اداره می شده که نشانه هایی از آن باقیمانده 

است.
حضور امین التجار ها در مساجد و حسینیه ها و بیوت مراجع و روحانیون 

و... نه برای تظاهر، که براساس ایمان و باور واقعی انجام می شده است0
آن دوران اگر کاسبی به دالیلی با مشکل بدهکاری و ورشکستگی مواجه 

می شد، اعضای اتاق با تشکیل محفل یاری، او را سرپا نگه می داشتند.
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امین التجار   های آن دوران بی خانمان ها را خانه دار، به نیازمندان کمک 
و مساعدت، و دختر و پسر   های دم بخت مستضعف را بدون منت یاری 
می کردند. آنان قهرمانان اخالق، مروت و صادق محل کسب وکار و زندگی 

خود بودند0
اعضای اتاق، بدهکاری معوقه و بد حسابی نداشتند، هیچ وقت برای 
انجام کار   های خود رشوه نمی دادند و با فساد و بد اخالقی و بد عهدی 

مقابله می کردند.
به طور کلی اعضای هیئت نمایندگان اتاق »تجارت« برند   های پاکی از 
فعالین بخش خصوصی بودند که فعالین فضای کسب وکار جمع می شدند 
و با خواهش از آن ها می خواستند عضویت در هیئت نمایندگان اتاق را 
قبول کنند؛ لذا لزومی نداشت برای افراد بیکار و کارمندان و کارگران خود 

کارت عضویت بخرند تا بر رقبا پیروز شوند.
آیا حاال نیز اینگونه است؟ اعضای فعلی هیئت نمایندگان، روز یکشنبه  
۱۳۹۸/۳/۲۶ برای انتخاب هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران چه مالک هایی را رعایت خواهند کرد؟
#رانت  #فساد  #بخش_خصوصی  #تجارت  #برند  #تشکل  #اتاق_بازرگانی  #کسب-و_کار 

#اشتغال #کارآفرینی  دستکاری_درساختارها 

منتشر شده: سایت کانون کارافرینان خراسان رضوی - تاریخ: 22 خرداد 98
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13. دعوت کارآفرینان به هم اندیشی
سالم دوستان گرامی از آنجا که به پیشنهاد جمعی از همکاران مقرر 
حرم  پیرامون  بازسازی  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  دوم  اجالس  است 
مطهر رضوی در روزهای آینده تشکیل شود پیشنهاداتی را دوستان برای 
دستور کار جلسه ارائه داده اند چنانچه نظر و پیشنهاد دیگری وجود دارد 

اعالم کنند تا در دستور کار اجالس دوم قرارگیرد.
موضوعاتی که تا کنون ارایه شده بدین شرح است:

 ارائه گزارش کار اجالس اول و اتفاقات بعد از برگزاری اجالس
  هماهنگی با مطبوعات و صدا سیما به منظور انعکاس خواسته های 

مشروع کارآفرینان.
و  کشور  عالی  دیوان  به  شکوائیه  ارائه  منظور  به  وکیل  استخدام   
درخواست توقف اجرای )ابطال مصوبه( طرح مهرازان که مغایر با حقوق 

مکتسبه کارآفرینان و سرمایه گذاران پروژه های اطراف حرم مطهر است.
و  قراردادها  مفاد  رعایت  عدم  به  اعتراض  منظور  به  بیانیه  صدور   
توافقنامه ها و صورت جلسات توسط شهرداری منطقه ثامن و کم احترامی 

در برخورد با سرمایه گذاران و کارآفرینان.
استانی،  کشوری،  مسئولین  و  مقامات  از  درخواست  بیانیه  صدور   
و  توهین  از  جلوگیری  خصوص  در  مطبوعات  و  سیما  و  صدا  شهری، 
بی احترامی نسبت به کارآفرینان و سرمایه گذاران پروژه های بازسازی بافت 
پیرامون حرم مطهر امام رضا )ع( »مانند آن چه در برنامه تلویزیونی ثریا با 
شرکت خانم صادق و آقای خدایی اتفاق افتاد« و جلوگیری از مداخالت 
غیرقانونی و ضد کارآفرینی توسط دستگاه های دولتی و شهرداری که 

باعث کندی روند اجرا و تحمیل خسارت به پروژه ها شده و می شود.
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 اجرای تعهدات تشویقی دستگاه های دولتی و شهردار مانند نظام 
در  سرمایه گذاری  جذب  تشویق  منظور  به  قبال  که   … و  مهندسی 
پروژه های اطراف حرم مطهر تعهد شده و سرمایه گذاران بر آن اساس به 

میدان کارآفرینی در اطراف حرم مطهر آمده اند.
منظور  به  اسالمی شهر  ریاست شورای  و  از شهرداری  درخواست   
تعیین وقت جلسه با اعضای انجمن در خصوص اصالح رفتارها شهرداری 

ثامن در برخورد با کارآفرینان.
 درخواست از استاندار محترم به منظور تعیین وقت جلسه با اعضای 
انجمن به منظور بررسی راهکارهای جذب سرمایه داخلی و خارجی برای 

اجرای پروژه های اطراف حرم مطهر.
تایید هیئت  و  انجمن  به منظور ثبت  انجام شده  اقدامات  بررسی   

مدیره موقت.
 گرفتن تایید درباره ایجاد روابط عمومی و مدیریت رسانه

 بررسی و تایید برنامه های آینده.
#دستکاری_درساختارها #حقوق_مکتسبه  #منطقه_ثامن  #سرمایه_گذاری  #سرمایه  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت انجمن کارآفرینان سانده حریم رضوی - تاریخ: 31 تیر 98
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14.کارآفرینان به ستوه آمده اند
کارآفرینان به ستوه آمده پروژه   های پیرامون حرم مطهر با همت اقدام 
به ایجاد انجمنی به منظور بیان مشکالت و پیگیری خواسته   های مشروع 

و سرعت بخشیدن به اجرای طرح کردند.
دشواری   های سرمایه گذاری و کارآفرینی در بافت فرسوده اطراف حرم 
مطهر رضوی برای افرادی که به عشق امام مهربانی ها سرمایه   های خود را 
به این منطقه )قطعه از بهشت( منتقل کرده اند باعث خستگی و نگرانی 
شده است، همین سختی ها و نگرانی ها باعث شد جمعی از کارآفرینان 
با این که می دانستند دستشان زیر ساطور مجری طرح است و هرگونه 
به  آینده  )در  زیادی  هزینه   های  آن ها  رفتار  با  مخالفت  و  گفتن  سخن 
نمونه   های آن اشاره خواهد شد( هراس دارد، دست به دست هم دادند 
تا با یک تشکل کنار هم باشند و یکدیگر را به مبارزه با سختی ها و حق 
ُکشی ها تشویق کردند و به پیگیری اجرای طرح جاری موسوم به »طاش« 
و  هنر  و  فرهنگ  اهالی  از  بعضی  نظر  به  هرچند  که  طرحی  بپردازند، 
عالقمندان به کوچه   های تنگ و تاریک و خانه   های مخروبه و.. اشکاالتی 
دارد که البته اگر نظر این بعضی ها درست باشد بیست سال دیر تر آمده 
اند، و اکنون زمانی است که دیگر هرگونه تغییر در اجرای طرح حقوق 
زائرین و مجاورین و کارآفرینان سازنده حریم رضوی که شرعا و قانونا 

حقوق مکتسبه برایشان ایجاد شده است را نابود می کند.
برنامه   های تشکل کارآفرینان که در این یادداشت و یادداشت   های بعد 

اشاره خواهد شد:
وزارت  بی دلیل  و  دیرهنگام  مداخالت  توقف  منظور  به  پیگیری   -۱
کارآفرینان  سرمایه  اختیاردار  را  که خود  دولتی  سازمان   های  و  خانه ها 
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می دانند و برخالف سیاست   های نظام، سرمایه گذاران پروژه   های بازسازی 
بافت   های فرسوده منطقه ثامن را که به جای سرمایه گذاری در امریکا، 
کانادا، فرانسه، ترکیه، گرجستان و... در قطعه ای از بهشت سرمایه گذاری 
کرده اند با عناوین ناشایست چون وهابی، سلفی، داعشی که الیق خودشان 
طرح  در  مشارکت  افتخار  کارآفرینان  این  جرم  می کنند،  است خطاب 
مصوب نمایندگان نظام جمهوری اسالمی است که قرار بوده پنچ ساله 
اجرا شود؛ اما به دلیل کم توجهی دولت ها و نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی و شورای شهر و ناکارآمدی سازمان مجری بیست سال 

نیمه کاره مانده است جرمی بیش نیست.
کارآفرینان  و  مالکین  حقوق  رعایت  عدم  و  طرح  توقف  پیگیری   -۲
سازنده حریم رضوی که در طرح جاری و مفاد قرارداد ها و توافق نامه ها 
مشخص و توسط شهرداری منطقه ثامن »مجری طرح« تعهد و امضا 
گردیده است و مبارزه با حسادت ها و لج بازی ها و شمردن اشتباهی جیب 
دیگر  از  ور می کند  بیشتر شعله  را  آتش حسادت ها  سرمایه گذاران که 
اهداف انجمن است »موضوعی که کم و بیش در جای جای ایران جاری و 
باعث شده سرمایه ها به خارج از کشورکوچ و میلیون ها جوان از کار بیکار 
شوند« امیدواریم کارآفرینان بتوانند با فعال کردن پروژه ها هزاران شغل 
در این شرایط دشوار کشور ایجاد کنند و به حسودان و لجبازان بگویند 

شما شایسته مدیریت حوزه   های سازندگی نیستید.
۳- پیگیری تحقق ایجاد تغییرات جدی در سازمان مجری طرح »منظور 
فرد یا افراد خاص نیست که البته این نیز مهم است« که قادر به مقابله با 
کارشکنی   های جاری در اجرای طرحی که تمام مالکین و سرمایه گذاران 
حریم رضوی در آن حقوق مکتسبه مشاع جاری دارند و پیشُبرد سریع 
اجرای طرح به ویژه باز شدن تمامی گذرگاه ها و نظرگاه   های منتهی به 



فصل اول / یادداشت ها؛ بیم ها و امیدهای سال 98 36

بارگاه منور رضوی، تا عاشقان امام مهربانی ها از فاصله   های دور و نزدیک 
منتقدانی که  از دست  بهانه  و  ارادت کنند  به موالیشان عرض  بتوانند 
به جای مخالفت با عدم اجرای طرح با اصل طرح مخالفت و تا صورت 

مسئله را پاک می کنند، گرفته شود.
#منطقه_ثامن  #حریم_رضوی  #کارآفرینی  #دستکاری_درساختارها 

#سرمایه_گذاری 

منتشر شده: روابط عمومی انجمن کارافرینان سازنده حریم رضوی - تاریخ: 5 مرداد 98
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15. کانون کارآفرینان حامی همه سرمایه گذاران استان 
است

سالم دوستان:
امروز گفت وگوی تلفنی با دوست عزیزم جناب آقاي مهندس نوروزی 
انقالب اسالمی و دوران دفاع  از همان ماه های اول پیروزی  داشتم که 
مقدس به گونه ای با ایشان آشنا و همکار بوده ام و ایشان را همیشه به 
نیکی و پاکی و موفقیت در مدیریت میشناسم، به نظر می رسید دوست 
یا دوستانی که اخبار جلسه هیئت مدیره در هتل هما را به ایشان منتقل 
کرده اند همه آن چه آنجا گفته شد، را نگفته اند برای روشن شدن موضوع 
و نظر رسمی کانون کارآفرینان و  بار دیگر آن چه موضع  الزم می دانم 
اعضای باشگاه و انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی است را به صورت 
شفاف بیان کنم تا مشخص باشد. هر آن چه به جز این در جلسات و 
گروه رسمی گفته و نوشته می شود نظر رسمی کانون، انجمن و باشگاه 
نبوده و همانطور که قبال در جلسات رسمی اعالم گردیده کانون، باشگاه 
و انجمن از نظرات و تالش های شورای اسالمی و دکتر کالیی شهردار 
مشهد مقدس در مدیریت شهر به ویژه موضوع باز سازی بافت پیرامونی 
حرم مطهر رضوی به صورت کامل و جدی حمایت کرده و می کنند اما 
در خصوص توانمندی فعلی سازمان مجری طرح پیرامون حرم مطهر و 
مدیریت منطقه برای رفع مشکالت و پیش برد اجرای طرح به دالیل 
مستند، در برخی موارد اختالف نظر جدی وجود دارد که باید با اعضای 

محترم شورا و شهردار محترم گفت وگو شود.
ضمنا اختالفات موردی و پروژه ای برابر مفاد قراردادها و توافقنامه ها و 
صورت جلسات تعهد شده طرفین براساس مقدم و مُوخر بودن از طریق 
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گفت وگوی مستقیم کارآفرینان با مجری طرح یا هیات حل اختالف و 
در نهایت مراجعه به دادگستري قابل پیگیری است که البته در هر مورد 
کانون، باشگاه و انجمن با بهره گیری از وکالی خود حامی حق کارآفرینان 

بوده و به صورت مشترک پیگیر حقوق سرمایه گذاران خواهند بود.
#حقوق_مکتسبه #منطقه_ثامن  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی - تاریخ:  9 مرداد 98



۳۶۵39 روز روشن

16. چرا پیگیر تشکیل انجمن کارآفرینان سازنده حریم 
رضوی شدیم؟

در شرایطی که تشکلی شکل گرفته با حمایت سازمان مجری طرح و 
برای کمک به اجرای طرح )متاسفانه با بی تدبیری آقای ضمیری از بدنه 
سازمان جدا( و با کسانی که بعد از بیست سال از خواب ناز بیدار و طرفدار 
کوچه های باریک و فساد آلوده و… قدیم اطراف حرم مطهر شده اند هم 
صدا شده و اعتراض به اقدامات خالف حقوق زائرین، مجاورین، مالکین، 
کارآفرینان و سرمایه گذاران را در برنامه ها و دستور کار خود قرار داده 
از  در ضعیف ترین شرایط خود  متاسفانه  نیز  اند، سازمان مجری طرح 
زمان تاسیس قرار گرفته که قادر به دفاع از طرح و حقوق کارآفرینان 
و سرمایه گذاران نیست. کانون کارآفرینان بر اساس وظیفه و ماموریت 
اصلی خود که حمایت از کارآفرینان است با صرف وقت و تالش فراوان 
در جهت پایه ریزی تاسیس»انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی« 
اقدام نمود تا انجمن بتواند فریاد سرمایه گذاران را به گوش آنان که باید 
اقدامی  هر  مقابل  در  کارآفرینان  و  از سرمایه گذاران  و  برساند  بشنوند، 
که باعث ایجاد بالتکلیفی و تغییر خسارت بار در طرح شود، از جمله 
نادیده گرفتن حقوق مکتسبه، بدعهدی های خسارت بار، مداخالت خالف 
توافقات و صورت جلسات، لجبازی ها، تنگ نظری ها و توهین ها و از همه 
مهمتر متهم به زیاده خواهی نمودن های دروغین کارآفرینان از طرف هر 

سازمان یا فردی که باشد، دفاع کند.
این که گفته شده و می شود اعضای انجمن به دنبال مسائل شخصی 
خود هستند نیز صحت دارد، بله اگر فردی حقوق حقه شخصی داشته 
باشد که با بدعهدی فرد یا سازمانی به ناحق در خطر قرار گیرد، باید با 
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دیگران که چون او گرفتار هستند جمع شده و باهم از حقوقشان دفاع 
کنند، اصال تشکل ها برای همین منظور طراحی شده اند، البته اگر فردی 
ذی حق نباشد حتما تشکل و قانون از او حمایت نخواهد کرد. اما حق را 
نباید طرفداران تغییر در طرح و یا فرد یا افراد در سازمان مجری طرح 
با تفسیر اشتباه  به ناحق تفسیر کنند، باید مفاد و تعهدات قانون بین 

طرفین حاکم باشد.
#تشکل ها  #فساد  #شفاف_سازی  #منطقه_ثامن  #حقوق_مکتسبه  #کارآفرینی 

#شفافیت #بخش_خصوصی 

منتشر شده: سایت انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی - تاریخ:  10 مرداد 98
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17. دلنوشته ای برای »گذرگاه عاشقی«
بنده آن چه را در بیش از دو هزار روز تاریخ اجرای گذرگاه و نظرگاه 
عاشقی با کمک آقایان برزوئی، مدیر خازنی، نخعی، ریحانی، نژادحسین 
و.. انجام داده ام حاصل باور و عالقه ام بوده است که به آن افتخار می کنم. 
بنده و سرمایه گذار پروژه که حجم سنگینی از دالر ها را در پروژه هزینه 
کرده این روزها که شاهدیم زائرین و مجاورین با عشق از گذرگاه به سوی 
بهشت امام مهربانی ها می روند لذت می بریم، همین موضوع باعث شده 
که پروردگار متعال به برکت امام مهربانی به بنده و سرمایه گذار در مقابل 
و  افراد حسود  بعضی  بدعهدی های  و  ناجوانمردی ها  و  فرصت طلبی ها 
لجباز صبر و تحمل و اطمینان از این که بد عهدان رسوا و حق به حق دار 
خواهد رسید، عنایت کند. سرمایه گذار مسلمان خارجی پروژه که او نیز 
و  پیشه کرده  و صبوری  دارد  لطف  بنده  به  مهربانی هاست  امام  عاشق 

سخت گیری نمی کند.
 در این مورد سخن بسیار است که شاید روزی نوشتم و اما دوستان 
عزیزم تجربه بیش از پنجاه سال کار و تالش که بحمداهلل موفق بوده باعث 
شده باور کنم که نباید بد عهدی های یک یا چند نفر لجباز را به حساب 
دیگران منظور کنم. من در آن شورا و این شورا دوستانی زیادی داشته و 

دارم که به آن ها افتخار می کنم.
 بدانیم مشکل کارآفرینی و سرمایه گذاری در کشور ما در آنجا قرار 
دارد که مدیران فقط حق دارند در شعار به دوستی و حمایت از کارآفرین 
افتخار کنند، ولی در عمل اگر حقوق کار آفرینان را پرداخت نکنند و 
معروف  قدری  کارآفرینان  آن  اگر  »به ویژه  نارضایتی سرمایه گذار  باعث 
لذا  می شود،  محسوب  برایشان  مدیریتی  افتخار  بشوند  باشند«  آشنا  و 
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مدیران ضعیف و دارای مشکل که فعال به نوع مشکل نمی پردازم بخصوص 
اگر قدشان برای آن جایگاه مسئولیتی کوتاه باشد، تالش می کنند صدای 
کارآفرینان و سرمایه گذاران بیشتری را بلند کنند تا افتخار بیشتری به 

حساب شان منظور شود، مشکل واقعی اینجاست.
انگیزه های  با  گروه های مختلف  و  افراد  که  فعلی  در شرایط  البته   
آن چه  همه  ریشه  به  زدن  تیشه  قصد  و  شده  جمع  هم  دور  گوناگون 
عاشقان امام مهربانی ها به ویژه کارآفرینان و سرمایه گذاران در سال های 
طوالنی برای پازسازی و سازندگی حریم رضوی انجام داده اند، دارند و 
متاسفانه سازمان مجری طرح اطراف حرم نیز بسیار ضعیفتر از آن است 
که بتواند در مقابل این تیشه های تجمیع شده، مقاومت کند، ما همه باید 
هدف اصلی مان حفظ آن چه با بیست سال تالش ایجاد شده، باشد. وقت 
برای حق گرفتن ها از مدیران بد عهد بسیار است اطمینان داشته باشیم 
که حق گرفتنی است و خدا کمک می کند، دیر یا زود اعضای محترم 
شورای شهر متوجه خواهند شد با شرایط فعلی منطقه ثامن خسارت هایی 

ایجاد شده و می شود که غیر قابل جبران خواهد بود.
#تشکل ها  #فساد  #شفافیت  #منطقه_ثامن  #حقوق_مکتسبه  #کارآفرینی 

#بخش_خصوصی
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18.  هدف از تاسیس انجمن کارآفرینان سازنده حریم 
رضوی چه بود؟

همان گونه که در یادداشت های قبل یادآوری شد هدف اصلی تشکیل 
باشگاه و انحمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی که در حال پیگیری و 
انجام است. حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران پروژه های بافت فرسوده 
اطراف حرم مطهر در مقابل آنان است که سال ها بعد از شروع طرح از 
خواب ناز بیدار شده و قصد تغییر طرح »طاش« و تحمیل هزاران میلیارد 
تومان خسارت به سرمایه گذاران و کارآفرینانی که انگیزه اول شان از ورود 
به این عرصه عشق به امام رضا )ع( و توصیه مقامات ارشد نظام بوده دارند.

از یک طرف بدعهدی، حسادت، لجبازی، سیاسی کاری و از طرف دیگر 
ضعف شدید سازمان مجری طرح در رفع مشکالت و پیشبرد پروژه ها و 
ناتوانی در پاسخگویی به فضاسازی ها برعلیه طرح و سرمایه گذاران، به ویژه 
عدم انجام تعهدات در اجرای قرارداد ها و توافقنامه ها و برخورد های خطی 
و سیاسی در مقابل سرمایه گذاران و کارآفرینان از طرف دیگر بوده است.

 همکاران محترم مجمع ایجاد کنندگان باشگاه و انجمن، اصال به دنبال 
مسائل سیاسی و مقابله خطی و گروهی نبوده و نیستند. همان گونه که در 
بیانیه، جلسات اعالم گردیده از شورای شهر و آقای کالیی شهردار در مقابل 
تضعیف کنندگان مدیریت شهر به ویژه طرح جاری در منطقه ثامن حمایت 

کرده و خواهند کرد. این مشی و رفتار رسمی اعضای باشگاه است.
 همانگونه که در بیانه اعضای باشگاه آمده و در جلسات بر آن تاکید 
شده، ضعف شدید مجری طرح در مقابله با توهین کنندگان به کارآفرینان 
که ریشه در سوابق سیاسی گذشته بعضی ها دارد، امری که باعث شده 
قادر به پیش برد برنامه ها نباشند، همچین برخورد های تنگ نظرانه و غیر 
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منطقی و برخالف عهد و پیمان ها با سرمایه گذاران و اشتغال آفرینان مورد 
قبول و تایید اعضای باشگاه نبوده و با صدای بلند اعالم کرده و خواهند 
کرد که از شرایط موجود و این که به دروغ سرمایه گذاران را در جلسات 
خصوصی و عمومی زیاده خواه معرفی کرده و می کنند اصال رضایت ندارند.

 ضمن این که همه اعضا در پیگیری تحقق اهداف یاد شده و حمایت 
منطقی و قانونی از حقوق حقه تک تک سرمایه گذاران با هم متحد بوده و 
اگر چون گذشته با کارآفرینان برخورد شود و یا اهداف گروهی و سیاسی 
و این که چون در انجمن سخن انتقادی گفته و می گویند مورد برخورد 

قرار گیرد حتما همه اعضا با هم با آن مقابله خواهند کرد.
سازنده  کارآفرینان  دبیرانجمن  خوش گفتار  آقای  همانگونه که   
حریم رضوی بیش از این نوشته اند، واقعا موسسین باشگاه و انجمن به 
دنبال کار سیاسی در انجمن نبوده و نخواهند بود. یقینا هدف پیشبرد 
اهداف طرح و حمایت از حقوق سرمایه گذاران در مقابل بد عهدی ها و نا 

حقی ها بوده و خواهد بود.
 البته به افرادی که به دلیل داشتن مشی سیاسی مخالف بعضی ها 
تحت ظلم واقع شده اند باید حق داد که چون آنان پاسخ سیاسی بدهند 
اما باشگاه و انجمن جای پاسخ سیاسی نیست. این جمع به دور از نگاه 

سیاسی، مدافع حقوق ضایع شده آن ها نیز خواهد بود.
#بخش_خصوصی #تشکل ها  #فساد  #شفاف_سازی  #منطقه_ثامن  #حقوق_مکتسبه  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی - تاریخ:  13 مرداد 98
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19.علت نامناســـب بـــودن فضای کســـب وکار در 
اســـت تمرکزگرایی  خراســـان رضوی 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بررسی و 
پایش سهم فضای کسب وکار استان برگرفته از نتایج پایش ملی کسب وکار 
در بهار سال ۱۳۹۸ مهمترین علت نامناسب بودن فضای کسب وکار را 
تمرکزگرایی و نداشتن اختیار مدیران استانی در تصمیم گیری ها دانسته 

است.
در فضای کسب وکار استان مانعی که سرنخ آن به تصمیم گیران استانی 
بازگردد نداریم و ریشه و سرنخ همه موانع بهبود فضای کسب وکار به مرکز 

کشور باز می گردد.
در مسائل مربوط به حوزه شهری و شهرداری که به پروژه ها، صدور 
پروانه های ساختمانی و مالکیت ها بازمی گردد، موانعی در فضای کسب وکار 
وجود دارد که ریشه آن مربوط به تصمیمات نهادهای شهری است اما 
در خصوص آن چه مربوط به دولت و قانون گذار است مشکالت متعددی 
دامنگیر فضای کسب وکار در خراسان رضوی شده است که مهمترین آن 
صدور بخشنامه هایی است که نه تنها روزانه بلکه به صورت ساعتی صادر 
می شود. هر بخشنامه جدیدی که صادر می شود یا بخشنامه قبلی را نقض 
می کند و یا به تصمیم یا قانون جدیدی اشاره می کند که کامال فضای 

کسب وکار را مختل می نماید.
توسط  بخشنامه ها  و  می کند  صادر  را  بخشنامه  که  است  دولت  این 
مقامات استانی صادر نمی شود که بگوییم مانع بهبود فضای کسب وکار 
شده است.با این حال نباید اقدامات مثبت قوه قضائیه را در تصمیمات 
محلی که به بهبود فضای کسب وکار خراسان رضوی کمک شایانی کرده 
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است از نظر دور داشت.
یکی دیگر از مهم ترین موانع بهبود فضای کسب وکار خراسان رضوی 
را می توان نقص حوزه حمل و نقل برشمرد: این استان در مسیر کریدور 
در  مهمی  نقش  و  است  گرفته  قرار  غرب  به  و شرق  به جنوب  شمال 
ترانزیت و صادرات ایفا می کند اما هنوز با مشکل کمبود واگن برای حمل 

کاالی صادراتی مواجه است.
را در  امروز کشور  نیازهای  از  زیادی  خراسان رضوی می تواند بخش 
شرایط تحریم های اقتصادی تامین و بخش زیادی از کاالهای تولیدی را 

صادر کند.
زیرساخت های  تامین  با  دولت می تواند  و  نیست  تحریم  شرق کشور 
حمل ونقل به ویژه واگن برای کاالهای صادراتی و توجه بیشتر به گمرکات 
مرزی در شرایط کنونی گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور و بهبود 

شرایط کسب وکار به وجود آورد.
تعداد  افغانستان،  و  ایران  بین  و مرز مشترک  اینک در دوغارون  هم 
مرز  از  عبور  انتظار  در  ساعت ها  صادراتی  کاالی  حامل  کامیون  زیادی 
می مانند و ریشه این مشکل به تصمیمات در مرکز بازمی گردد که هنوز 

نتوانسته زیرساخت ها را در این حوزه کامل کند.
تهران با ۱۱ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۶0 درصد اقتصاد کشور شامل 
از بنگاه های  بانکی را در اختیار دارد و بسیاری  گردش پولی و مسائل 
بزرگ اقتصادی تالش می کنند تجارت خود را در فضای تهران به سرانجام 
برسانند و در این شرایط مقامات استانی مانند خراسان رضوی چگونه 

می توانند فضای کسب وکار را بهبود ببخشند؟
فضای کسب وکار در خراسان رضوی زمانی بهبود می یابد که مجلس 
شورای اسالمی و دولت تصمیم بگیرند تا بخشی از اختیارات را به استان ها 
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تفویض کنند به این معنا که چند استان را در قالب یک منطقه تعریف 
کرده، و یکی از مسئوالن کشوری را به عنوان ناظر بر این منطقه قرار دهند 
تا در جلسات هیات دولت، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه حضور 

یابد و بتواند گره های استانی را باز کند.
در مجموع در شرایط فعلی، عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار 
از یک سو و تمرکزگرایی ۱00 درصدی دولت در تصمیم گیری ها از سوی 

دیگر فضای کسب وکار در استان را نامناسب کرده است.
#بخشنامه های_خلق الساعه  #تمرکزگرایی  #کارآفرینی  #دستکاری_درساختارها  #تشکل ها 

#شفافیت  #رانت  #کسب_و_کار  #مجلس  #تجارت  #حمل_و_نقل  #دوغارون  #افغانستان 

#واگن #تحریم  #بخش_خصوصی  #پولشویی 

منتشر شده:  خبرگزاری ایرنا - تاریخ:  13 مرداد 98
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20. شنیده ها از جلسه پایتخت درباره مشهد
 اگر چه از آن چه در غیاب کارآفرینان و سرمایه گذاران در جلسه تهران 
گذشته است اطالعات کاملی در اختیار نیست، اما در تماس های تلفنی 
که امشب داشتم اطالعاتی از توافق تهران دریافت شد؛ گویا در جلسه 
اینگونه نبوده که طرح مهرازان تایید شده باشد بلکه با دفاعیه خوبی که 
توسط دوستان شهرداری مرکز و شورای شهر به خصوص آقای نوروزی از 
حقوق مکتسبه کارآفرینان داشته اند توافق شده در طرح طاش تغییرات 
به گونه ای ایجاد شود که به حقوق مکتسبه سرمایه گذاران خسارت وارد 
نشود و خیابان های اصلی از جمله بلوار شهید شوشتری و خیابان های 

جانبی بدون تغییر بماند، تا چهار چوب طرح طاش حفظ شود.
ضمن این که خانم صادق از دخالت در طرح خارج شده و به جای ایشان 
آقای مهندس پژمان مسئول پیگیری شده است که این خبر خوبی است.

توقف کارهایی که از امروز در شهرداری منطقه ثامن برای پروژه ها ایجاد 
شده موقتی و برای حداکثر دو هفته خواهد بود تا برنامه ریزی های الزم 

انجام شود.
اطالعات تکمیلی انشااهلل پس از جلسه هیئت مدیره که با حضور یک 
نفر از افراد حاضر در جلسه تهران طی فردا یا روز بعد خواهیم داشت 
تقدیم می شود. البته ضعف در مجری طرح و معاونت عمرانی استانداری از 
یک طرف و دخالت های تشکیالت آقای مونسان در اجرای طرح از طرف 

دیگر همچنان مشکل اصلی کارآفرینان است.
#حقوق_مکتسبه #دستکاری_درساختارها  #منطقه_ثامن  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی - تاریخ:  14 مرداد 98
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21. »برند« و »تولید بدون کارخانه« بخش بزرگی از 
اقتصاد بخش خصوصی شده است؟

سال هاست قلم در مورد  »برند« و تولید کاالی بدون کارخانه توسط صاحب  
»برند« تحت عنوان »تولید بدون کارخانه« می نویسد قلم و من می گوییم و 
در مواردی با هم فریاد کرده ایم قدر  »برند« شخصی خودتان را بدانید، چه 
آن سال   های اوایل دهه ۸0 که  »برند« خود نیز نام و نشانی در ایران نداشت 
و اید   ه های تحت عنوان »تولید بدون کارخانه« اصال در تصور نمی گنجید و 
هر دو در بین فعالین و مسئولین اقتصادی، دانشگاه ها حامی نداشتند، بلکه 
مخالفین بسیاری نیز داشتند و چه امروز که خوشبختانه به برکت تالش   های 
انجام شده توسط تشکل   های استان خراسان رضوی به خصوص اتاق بازرگانی، 
اتحادیه صادرکنندگان و از همه مهمتر انجمن مدیران صنایع خراسان  »برند« 
در بین فعالین اقتصادی و دانشگاهی طرفداران بسیار پیدا کرده و صاحب 
اساتید فراوان شده که شاید بعضا اصال ندانند فکر و ایده فعال شدن  »برند« 
در ایران و ایجاد کسب وکار نویی تحت عنوان »تولید بدون کارخانه« چگونه به 
وجود آمده و چه تالش ها و پیگیری ها و هزینه هایی برای به اینجا رسیدن آن 
ایده ها شده است، البته قلم با خط درشت می نویسد پروردگار متعال توفیق 
ارائه ایده ها و تالش برای تحقق آن را عنایت نموده تا امروز افراد و موسسات 
فراوانی در زمینه ترویج، تدریس، نویسندگی و گویندگی  »برند« و »تولید 
بدون کارخانه« فعال و بر سفره کسب وکاری که خود نام و نشان نام دارد، 
بنشینند. من و قلم همچنان معتقدیم این دو سرمایه »برند« و »تولید بدون 

کارخانه« ارزشی بسیار بیش از آن چه تاکنون شناخته شده را دارد.
با تالش و همت تشکل   های بخش خصوصی استان خراسان رضوی  »برند« 
جایگاه خودرا در کشور کسب کرده و در حال توسعه است، برای ترویج و 
توسعه »تولید بدون کارخانه« که ایده های نو و بی بدیل بر پایه تجارت با  
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»برند« و مشارکت در تولید است نیز تالش فراوان شده است تا پا به پای برند 
رشدکند اما بی بدیل بودن ایده و ناشناخته بودن آن باعث شده مخالفت   های 
باز دارنده بسیاری وجود داشته باشد تا جایی که با وجود تایید و تصویب در 
ستاد ها و کارگروه ها و حتی هیئت دولت و شورای گفت وگو مخالفت بعضی 
از دولتی ها همچنان ادامه داشته باشد به طوری که با وجود موظف شدن 
وزرات صنعت، معدن و تجارت به صدور پروانه »تولید بدون کارخانه« متاسفانه 
اقدامی جدی در این مورد انجام نشده  است، شاید به آن جهت که حوزه 
صنعت در این وزارت خانه »تولید بدون کارخانه« را به اشتباه رقیب صنعت 
می دانند، البته پیش نویس پروانه »تولید بدون کارخانه« برای شرکت ایمان 
تجارت روشن صاحب ایده صادر و ابالغ گردیده و گفته شده آئین نامه عمومی 
صدور پروانه بهره برداری »تولید بدون کارخانه« به زودی ابالغ خواهد شد، اما 
خانم نجمی و آقای سعادت نیا همکاران بنده که سالهاست پیگیر تحقق ایده 
و صدور پروانه »تولید بدون کارخانه« بوده اند نگران امروز و فردا کردن تنگ 

نظرانی هستند که در گذشته امثال آن ها رو دیده اند.
بنده که سال   های زیادی به دنبال تحقق ایده   های ناب  »برند« و »تولید بدون 
کارخانه« بوده و هستم بر خود الزم می دانم از برند   های بلند قامت استانمان 
شافعی و حمیدی که سال   های طوالنی توسعه  »برند« و صدور پروانه »تولید 
بدون کارخانه« را حمایت و پشتیبانی نموده و می نمایند سپاسگزار باشم و به 
انجمن مدیران و اتحادیه صادر کنندگان دو تشکل مروج جدی و موفق توسعه  
»برند« و فعال شدن کسب وکار نوینی تحت عنوان »تولید بدون کارخانه« در 

کشور بوده اند دست مریزاد بگویم.
#کسب_و_کار  #تولید  #تشکل  ها  #برند  #تولید_بدون_کارخانه  #دستکاری_در_ساختار ها 

#بخش ـخصوصی 

منتشر شده: ویژه نامه هفتمین همایش برندینگ - تاریخ:  16 مرداد 98
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22.حتی یک بخشنامه در حمایت از صادرات صادر 
نشده است!

طبق گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت ۱۳ بخشنامه در ممنوعیت 
ابالغ شده، در حالی که حتی یک بخشنامه در  یا محدودیت صادرات 

حمایت از صادرات ابالغ نشده است!
ما در میان بخشنامه  ها گم شده ایم، حتی یک بخشنامه در حمایت 
به عنوان  سال ها  که  فردی  عنوان  به  من  است.  نشده  ابالغ  صادرات  از 
صادر کننده نمونه کشور و استانی شناخته شده ام و نیز به عنوان رئیس 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نمی دانم وظیفه ما در 
برگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ بحث تهاتر یا واردات در مقابل 
صادرات چگونه اجرایی می شود؟ و نمی دانم اگر بخواهیم صادرات کنیم 

باید چکار کنیم؟
بانک مرکزی با کدام مجوز بر خالف قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 
بخشنامه صادر می کند که کارت بازرگانی از اعتبار خارج می شود؟ یک 
تاجر غیر از کارت بازرگانی، مجوز دیگری برای کسب وکار خود ندارد. 
پروانه کار بازرگانان در تمام این سال  ها کارت بازرگانی بوده است؛ اعتبار 
این کارت  ها را زیر سؤال برده اند و می گویند هر کسی تولیدکننده است، 
می تواند صادرات و واردات داشته باشد! این اقدام، زیرسؤال بردن وجهه و 

ساختار تجارت و اتاق بازرگانی است.
وزارت خانه  این  انحالل  و  است  بزرگی  آسیب  بازرگانی،  وزارت  نبوِد 

خساراتی غیرقابل جبران به اقتصادکشور وارد کرده است.
من در همین کمیسیون در مورخ ۲۵فروردین سال ۹7 گفتم که نه ارز 
حاصل از صادرات باز می گردد و نه کاالیی که با ارز 4۲00تومانی خریده 
شود به دست مردم می رسد. برای سازمان توسعه تجارت و تشکل    های 
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بخش خصوصی هم مثل روز روشن بود که این دو هدف محقق نمی شود.
از بیست روز آینده، فصل صادراتی استان اوج می گیرد و مثل تمام 
سال    های گذشته، ما باز دغدغه واگن داریم و این در حالی است که در 

تمام این سال ها، روز و شِب ما در فکرکمبود واگن سپری شده است.
امروز واگن فروشی شروع شده است و وزارت راه و شهرسازی نباید 

نظاره گر باشد؛ راه آهن باید فکری برای حل این مشکل بردارد.
تحریم  را  مرز ها  این  خودمان  ما  نیست؛  تحریم  ما  شرقی  مرز   های 
دارای مزیت  بپرسید چه کاالهایی  راه و شهرسازی  وزارت  از  کرده ایم. 
صادراتی هستند و بعد بپرسید که چرا نمی گذارد با صادرات این کاال ها 

ارزش افزوده برای تولید و اشتغال ایجاد شود؟
بخشنامه    های متعددی که در محدودیت صادرات وضع و ابالغ شدند، 
باعث شد که در مقطعی، بسیاری از تاجران شناسنامه دار استان مجبور 
شوند برای رهایی از شرایطی که به آن ها تحمیل شد، دالر با نرخ ۱۶ 
هزار تومان را از بازار بخرند تا تعهد ارزی خود را انجام داده باشند؛ در 
حالی که صادرات ما ریالی و یا تهاتری بود، اما از ترس این که مشکل 
بگیروببند ایجاد شود این ضرر هنگفت را متقبل شدند؛ در این مورد چه 

کسی پاسخگو است؟
را  اقتصادی  فعالین  که  است  گو  نه ای  به  در کشور  رفتار ها  متاسفانه، 
به سوی فرار از قانون سوق می دهند. اگر کسی بدحسابی کرده باشد و 
بدهکاری معوق چندساله به بانک ها، تامین اجتماعی، مالیات، شهرداری 
تخفیف  از  بدهی  پرداخت  با  که  می دهند  فراخوان  باشد،  داشته  و… 
بهره مند می شوید! در این شرایط ناعادالنه، کسی که به وظیفه و تعهدات 
لعنت  را  قانونی خود عمل کرده است، خودش  و  انسانی، ملی، شرعی 
می کند! امروز هم اعتبار کارت بازرگانی را زیر سؤال برده اند و »کارت    های 
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تاکید می  کنم: »نباید بخش  اجاره ای!« رونق پیدا کرده است؛ عزیزان، 
خصوصی را به سمت فرار از اجرای قانون سوق داد.

#کاال  #تحریم  #صادرات  #ارز   #تجارت  #واگن  #کارت_بازرگانی  #دستکاری_در_ساختار ها 

#فساد  #ادغام_وزارت_خانه  ها  #کسب_و_کار  #بخش_خصوصی  #تولید  #قانون  #بانک  #واردات 

#حمل و نقل #استغال  #تجارت  #بخشنامه های_خلق الساعه  #کارآفرینی  #ارز_دولتی 

منتشر شده: سایت اتاق بازرگانی خراسان رضوی - تاریخ:
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23.ضعف سازمان مجری در منطقه ثامن و مشکالت 
کارآفرینان 

سالم و خداقوت دوستان:
در موضوع حقوق مکتسبه و دیگر موضوعات مربوط به حقوق کارآفرینان 
پیگیری های جدی توسط انجمن و کانون کارآفرینان از طریق آقایان رزم 
حسینی، پژمان، رسولیان، نوروزی، کالیی، ریاست و اعضای شورای شهر 
و از مسیر قضایی نیز با آقایان مرتضوی و بهشتی در جریان است، تقریبا 
همه به اتفاق حقوق مکتسبه را قبول داشته و از آن بصورت جدی دفاع 
با  اما در مورد مسائل مربوط به رفتار شهرداری منطقه ثامن  می کنند 
سرمایه گذاران و کارآفرینان و آن چه در این مورد در بیانیه انجمن آمده 

است اختالف نظر وجود دارد. 
نظر حاکم بر تایید بیانیه و نامه انجمن به شهردار مشهد در خصوص 
مشکالت ایجاد شده برای پروژه ها و کارآفرینان و ضعف شدید در سازمان 
بیانیه  بر خالف  که  افرادی مشخص  لیکن هستند  است،  مجری طرح 
اساس  اما  می کنند  حمایت  مجری  سازمان  فعلی  وضعیت  از  انجمن 
مشهد  محترم  شهردار  برای  نامه  و  بیانیه  متن  تحقق  انجمن  پیگیری 

مقدس بوده و خواهد بود.
#منطقه_ثامن #حقوق_مکتسبه  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت انجمن کارآفرینان سانده حریم رضوی - تاریخ: 30 مرداد 98
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24. بازار متشکل ارزی؛ یک قدم تا اجرا 100 قدم تا تحقق
بازار متشکل ارزی عنوانی مفهوم و روشن نیست؛ به نظر من بازار ارز 
اما دولت در یک حد  باید آزاد باشد و قیمت آن هم آزاد تعیین شود 
مشخصی می تواند مداخالتی در آن اعمال کند. باید توجه داشت دولت 
باید به کاال ها یارانه بپردازد نه به ارز. تخصیص یارانه به ارز کار اشتباهی 
از آن  باید در سیستم توزیع آن و پیش  است. تخصیص یارانه به کاال 
لحاظ شود. برای این منظور فروشنده یک کاال می تواند ۲ فاکتور برای 
خود لحاظ کند؛ یکی فاکتور فروش کاال به مردم و یکی هم فاکتور برای 
دولت صادر کند. در واقع الزم است دولت برای کاالیی که با ارز آزاد وارد 
کشور می شود، فرایندی را تعریف کند که فروشنده مقداری از مبلغ آن را 

از خریدار بگیرد و بخش دیگر را از دولت.
پیش از این با ارز 4۲00 تومانی کاالهایی وارد می شد که این یارانه 
دولت به واردات، به سفره مردم نمی رسید. در واقع این ارز در بین راه 
مستهلک می شود و به جیب دست اندرکارانی می رود که در فرایند واردات 

حضور داشته اند.
برای کنترل بازار ارز نیز باید مکانیسمی تهیه شود. چنین مثال   هایی 
دولت  باشد.  آزاد  و  تک نرخی  باید  ارز  است.  خصوصی  بخش  خواست 
اگر بخواهد برای بخش آسیب پذیر جامعه کاری انجام دهد، باید فرایند 
دیگری تهیه کند اما نباید از یاد برد که پرداخت یارانه به ارز موجب رانت 
خواهد بود و آن یارانه به سفره مردم نخواهد رسید و وقتی کاالیی با ارز 
یارانه ای به دست مردم می رسد، قیمت آن ارز آزاد خواهد بود. به همین 
جهت بهتر است ارز تک نرخی باشد و به صورت آزاد تعیین شود اما این 

نرخ باید توسط دولت مراقبت شود.
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به عقیده فعاالن اقتصادی واحد بودن نرخ ارز اتفاق مثبتی است. خود 
تنظیمی بودن بازار ارز در مقطعی شدنی است. نرخ آزاد ارز نیز دقیقا 
بر همین معنا تاکید دارد اما باید توجه داشت آزاد بودن نرخ ارز بدون 
مداخله دولت، امری اشتباه است. در حقیقت دولت باید به اندازه نظم دهی 

در این بازار دخالت کند.
خوشبختانه در سیستم بانکی نیز صرافی    های معتبر و قدرتمندی وجود 
دارد. در واقع سیستم عملیاتی بازار پولی و ارزی کشور برای راه اندزای 
بازار متشکل ارزی پاسخگو است. اگر نرخ ارز آزاد باشد و بازار متشکل 
بر پایه ارز آزاد شکل گیرد، دولت نیز به عنوان یک تقاضا کننده و یا 
عرضه کننده می تواند به آن وارد شود. به طور کلی خودگردان بودن بازار 
از این جهت امر صحیحی است و در فرایند عرضه و تقاضای دولت نیز 

می تواند به عنوان یک متقاضی و یا ارائه کننده ارز وارد بازار شود.
خراسان رضوی نیز صرافی    های خوب و مهمی در اختیار دارد؛ اما قوانین 

و برنامه ای برای آن نبوده است.
به نظر من در وضعیت کنونی دولت برای هدایت اقتصاد کشور نیازمند 
قوای سه گانه کشور؛  است.  همکاری و همراهی همه بخش    های کشور 
یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه و نهاد   های موازی باید در این 
ماجرا حضور داشته باشند. در حال حاضر اقدامات بانک مرکزی در کنترل 

نرخ ارز موفق بوده است.
طبق اخباری که من دارم، فردی که قرار است مدیریت بازار متشکل 
ارزی را بر عهده گیرد، خود فعال یک صرافی بوده و شخصیت سالم و 

توانمندی است.
#تولید #یارانه  #نظام_بانکی  #شفافیت  #حاکمیت  #ارز  #دستکاری_در_ساختار ها 

منتشر شده: روزنامه دنیای اقتصاد - تاریخ: 4 شهریور ماه 98
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25.قرارگاهی به نام »مثلث توسعه اقتصادی«
راستای  در  استاندار خراسان رضوی  رزم حسینی  آقای  که  اقداماتی 
بهبود شرایط اقتصاد در شرایط تحریم انجام دادند بسیار موثر و سازنده 
متعددی  مزایای  اقتصادی«  توسعه  »مثلث  قرارگاه  به ویژه  شده،  واقع 

داشته است.
قرارگاه  پیگیری  و  هماهنگی  در  اقتصادی«  توسعه  »مثلث  امروز 
را  آن  لشکر   های  و  ُگردان  که  گرفته  مقاومتی شکل  اقتصاد  فرماندهی 
ائمه  داده اند،  شکل  خصوصی  بخش  تشکل   های  و  اقتصادی  بنگاه   های 
نقش  مسئولین  سایر  و  قضائی  دستگاه  مجلس،  نمایندگان  جمعه، 
پشتیبانی دارند که یادآور ستاد   های پشتیبانی دوران دفاع مقدس است را 

به عهده گرفته است و استاندار توانسته هماهنگی خوبی ایجاد کند.
به واسطه اجرای این تفکر اقتصادی اقتصادی، که البته قبال نیز در جای 
دیگر تجربه شده بود این امید در بخش خصوصی و کارآفرینان شکل 
گرفته که می توان برای حل مشکالت به مسئولین استان مراجعه و تا حد 

اختیارات استانی به مطالبات رسیدگی می شود.
از جمله مزیت    های دیگر عملیاتی شدن طرح »مثلث توسعه اقتصادی« 
دولتی،  قوه ای بخش     های  فرا  و  به تصمیم گیری   های هماهنگ  می توان 
فرهنگی، قضایی، نمایندگان و بخش خصوصی در حمایت از بنگاه   های 
استان  سازمان    های  و  بخش ها  تمام  امروز  این که  کرد،  اشاره  اقتصادی 
بر سر یک میز برای تحقق مقامت اقتصادی می نشینند توفیق دیگر از 

قرارگاه »مثلث توسعه اقتصادی« است،
به عنوان عضوی کوچک از جمع فعالین اقتصادی و از جایگاه مسئول 
کانون کارآفرینان استان برخود الزم می دانم از آقای رزم حسینی استاندار 
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و معاون پر تالش در حوزه اقتصاد و به طور کلی کابینه استانی ایشان و 
مسئولین دادگستری به ویژه آقای صادقی ریاست محترم و آقایان مرتضوی 
و بهشتی تشکر مخصوص داشته باشم چرا که قدر خدمت را باید دانست.

#تحریم #کارآفرینی  #مثلث_توسعه_اقتصادی#کارآفرینی  #دولت 

منتشر شده:صبح مشهد - تاریخ: 12 شهریور 98
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26.»برگشت آمریکا به برجام« راه پیشگیری از بحران 
جهانی

»چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی«
حمله  موشک  انفجار  لحظه  عکس  دارد  توان  بود  مدعی  که  آمریکا 

ماهواره ایران را بردارد و منتشر کند.
»کار  گفت:  اول  درماندگی  با  عربستان  به  حوثی ها  بزرگ  درحمله 
حوثی ها نبوده باید ببینیم کار چه کسی بوده است!« بعد گفت: »حمله از 
عراق انجام شده است« و باز بعد اعالم کرد:»از عراق نبوده ولی حوثی ها 
می گوید:  احتماال  باشند.«  داده  انجام  را  بزرگ  کار  این  نمی توانند  هم 
»دست ایران در کار است« این رفتار   های ترامپ نشان می دهد امریکا 
در موضوع انفجار موشک دروغ گفته و عکس احتماال توسط جاسوسان 

داخل ایران در اختیارش قرار گرفته بود.
آمریکا در موضوع حمله به عربستان نیز دروغ می گوید چرا که می داند 
این حمله بزرگ و دقیق توسط بخش کوچکی از طرفداران ایران در یمن 

انجام شده است.
اما اگر اعالم کند این اقدام توسط یک گروه از ده ها گروه طرفدار ایران 
انجام شده است مردم دنیا متوجه خواهند شد که اگر جنگ مستقیم با خود 
ایران در بگیرد صدور نفت از خاورمیانه متوقف و اقتصاد کشورهای منطقه 

نابود می شود و بعد اقتصاد جهان در شرایط بحرانی قرار خواهد گرفت.
از طرفی فشار حداکثری امریکا در زمان مورد نظر محقق نشده و ایران 
تا اینجا سربلند بیرون آمده است. لذا این ابرقدرت واقعا در مانده شده 
که با ایران چه کند؟ اگر وارد جنگ شود شاید بتواند به ایران خسارت 
سنگین وارد کند اما جهان نیز به آتش کشیده می شود اگر وارد جنگ 
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نشود طرفداران ایران راحتش نمی گذارند.
کاش ترامپ مغرور مشاورینی مي داشت که به او بگویند بهترین راه 
نجات از شرایط سخت فعلی رعایت شرط ایران در خصوص برگشت به 
برجام و رعایت حقوق مردم ایران است تا دنیا از این شرایط بحرانی خارج 

شود.
اما به عنوان یک ایرانی بهترین اقدام در شرایط فعلی را حفظ هوشیاری 
و َغّره نشدن و پیگیری انجام مذاکره با کشور   های همسایه به ویژه عربستان 
می دانم. به این دلیل که خروج آمریکا از منطقه و جلوگیری از نابودی 
یمن،  به خصوص  اسالمی  تمام کشور   های  مال مردم مظلوم در  و  جان 

سوریه، افغانستان و کشور   های منطقه را یک ضرورت می دانم.
#عراق #افغانستان  #مذاکره  #عربستان  #دستکاری_در_ساختار ها  #برجام  #دیپلماسی 

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی- تاریخ: 25 شهریور ماه 98
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27.امید به احیای وزارت»بازرگانی«در خانه ملت
به حوزه تجارت،  با تالش و پیگیری عالقمندان  اعالم شد که  امروز 
مجلس شورای اسالمی تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد. سال ها 
قبل زمانی که هنوز وزیر صنعت و معدن نشده بود آرزوی ادغام وزارت 
بازرگانی در وزارت صنعت، معدن را داشت انگار می دانست قرار است آقای 

روحانی رییس جمهور و ایشان وزیر خودرو و پتروشیمی شود.
آن زمان بسیاری از جمله این قلم نوشتند و گفتند اگر این آرزو بر آورده 
شود حوزه تجارت و به دنبال آن اقتصاد کشور خسارت بسیار خواهد دید.

با این حال دولت جناب احمدی نژاد آرزوی وی را برآورده کرد و زمینه 
محول کردن وزارت همه کاره و هیچ کاره صنعت، معدن و تجارت به 
جناب وزیری که اتفاقا عالقه زیادی به خودرو و پتروشیمی که حاال باید 

دارو را نیز به آن اضافه کرد محول شد.
دولت اول تدبیر و امید با بی تدبیری نقشه دولت قبل را اجرا کرد و 

شرایط نابودی حوزه تجارت بصورت کامل فراهم شد.
اما روز چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسالمی در جلس   های 
تاریخی نه از جهت تصویب این قانون »بلکه از نظر دعوای دو جریان 
اصولگرا طرفدار جناب آملی و جناب احمدی نژاد که در آینده و فصل 
انتخابات از این زیاد خواهیم شنید مانند آن چه از دعوای دو آیت اهلل که 
اتفاقا از سران همین دو جریان هستند پیش از این شنیدیم و هزینه 

سنگین برای نظام داشت«
به حقیقت آن چه قلم ها در خصوص نیاز به مدیریت واحد تجارت کشور 
تجارت«را  تشکیل»وزارت  و  رسیده  کردند  پیگیری  سال ها  و  نوشتند 

تصویب کردند.
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اکنون اگر قدرتمندان حامی وزارت صنعت، معدن و تجارت »چون سرهم 
پتروشیمی،  قیمت  ارزان  مواد خام  کنندگان  کنندگان خودرو، مصرف 
بسته بندی کنندگان دارو، واردکنندگان کاال   های با کارت   های بازرگانی 
تولیدی و اجاره ای« اجازه دهند، امکانات وزارت بازرگانی به وزارت جدید 
منتقل شود و عالقمندان این حوزه تالش مضاعف در جبران این چندسال 
عقب ماندن حوزه تجارت به خرج دهند، امیدواریم که حوزه بازرگانی 

کشور دوباره بازسازی شود.
#ادغام_وزارت خانه ها  #تولید  #تجارت  #اقتصاد_مقاومتی   #بازرگانی  #دستکاری_در_ساختار ها 

#خودروی_ملی #شفافیت  #واردات  #رانت   #پتروشیمی 

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی- تاریخ: 3مهرماه 98
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28. همیشه دیوار   های ساخته شده با خشت کج فرو 
می ریزند!

چرا در کشور به اشتباه اعتراف نمی شود!
بر اساس الیحه  نمایندگان مجلس شورای اسالمی  هشت سال قبل 
دولت از حق خود استفاده کردند و ادغام وزارت خانه   های بازرگانی در 
وزارت صنعت و معدن را کلید زدند تا آرزوی جمعی از جمله نعمت زاده 
وزیر سابق وزارت همه کاره صنعت، معدن و تجارت یا همان وزیر »خودرو  
و  پتروشیمی« که اتفاقا هم خط سیاسی دولت ارائه دهنده الیحه نیز نبود 
برآورده شود، آن زمان جمعی دلسوز حوزه کسب وکار هشدار دادند این 
خشت کج، صنعت، معدن و تجارت و حتی کشاورزی را ویران خواهد 

کرد.
اما دالیل سیاسی باعث شد اعتراض ها به انحالل وزارت بازرگانی مورد 
توجه قرار نگیرد و قانون ادغام یا انحالل وزارت بازرگانی تصویب شود، 
از هشت سال که آن خشت کج ادغام، صنعت، معدن،  اکنون که بعد 
کشاورزی به ویژه تجارت و خدمات کشور را فروریخته، طراحان و حامیان 
آن دیوار کج، به جای این که به اشتباه خود اعتراف و به ایجاد دیواری 
از یک طرف  و معدن  برای مدیریت حوزه   های صنعت  مستحکم  جدید 
و تجارت و خدمات که حداقل هفتاد درصد اقتصاد و اشتغال کشور را 
به عهده دارد از طرف دیگر کمک کنند ، می خواهند دیوار کج  فروریخته 
را مجددا احیا تا برناتوانی طرح و برنامه هشت سال قبل خود سرپوش 

بگذارند.
به  هیچگاه  که  ایران  کشور  در  اما  ناصحیح،  هرچند  کار  اینجای  تا 
اشتباهات اعتراف نمی شود طبیعی به نظر می رسد که طراحان و  حامیان 
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دیوار کج ضمن مخالفت با بازسازی و ایجاد دیوار استوار، بر نظری که 
شکست آن کامال واضح شده پافشاری کنند .

سخن  اینجاست که چرا نمایندگانی که در تصویب قانون احیای وزارت 
بازرگانی یا همان تشکل ورزات تجارت و خدمات کم آورده و رای نداشته اند 
در بعضی نشست ها شرکت و سطح کشور راه افتاده و با شرکت در بعضی 
نشست ها بر علیه رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسالمی که از 

حمایت بزرگان نظام و دولت برخوردار است سخن می رانند؟
مورد  ایران  به ویژه کسب وکار  مدیریت  سیاسی،  درفضای  باید  آن چه 

توجه قرار گیرد، که متاسفانه نمی گیرد:
۱- احترام امام زاده را می بایست متولی آن حفظ کند، نه این که متولی 
خود تیشه به ریشه احترام امام زاده بزند، طرح ها و لوایح با ۵0 درصد به 
اضافه یک رای نمایندگان به قانون مورد حمایت همه نمایندگان تبدیل و 

پس از تایید شورای نگهبان الزم االجرا و واجب می شود.
۲-اگر این جمع ها و تشکل ها که بعضا مدعی هستند باید تجارت و 
خدمات فدا شوند تا مثال تولید صنعتی تقویت شود، برای تولید طرح 
و برنامه می داشتند امروز که قیمت دالر برای واردات کاال به سه برابر 
رسیده و واردات بسیاری از محصوالت مشابه ممنوع و یا تعرفه آن ها چند 
برایر شده است باید می توانستند صنعت خودرو که به عنوان سنبل حوزه 

تولید صنعتی مطرح است، را از نابودی نجات دهند.
۳- امروز اگر به کاال   های صادراتی کشور و کاالهایی که بسیار کمتر از 
نرخ جهانی به مردم خودمان عرضه می شود نگاه شود عمدتا یا محصوالت 
روستایی، کشاورزی هستند و یا تولیدات شرکت هایی که مواد اولیه داخلی 
مانند سنگ آهن و پتروشیمی را به محصول نهایی تبدیل می کنند بوده و 
مقدارکمی نیز کاال   های است که مواد اولیه سوبسیددار ارز 4۲00 تومانی 
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درخود دارند، موضوعی که ناموفق بدون برنامه   های صنعتی کشور به ویژه 
پس از ادغام انجام شده را تایید می نماید.

4-گذشته  چراغ راه آینده است. قلم ۱۲ سال قبل در کتاب رنج نامه 
تخم مرغ ها و مناظره خودرو و تخم مرغ از بعضی نمایندگانی )البته اندک( 
که اکنون تایید شده چگونه ارتباطی با بنگاه   های تولید کننده خودرو 

داشته اند، غافل نبوده است.
#خودرو  #تعرفه  #یارانه  #تولید  #بخش_خصوصی  #دستکاری_درساختارها  #تجارت  #تولید  #ارز 

#ادغام_وزارتخانه ها #پتروشیمی  #کسب_و_کار  #ارز_دولتی  #رانت  #شفافیت 

منتشر شده: خبرگزاری صبح مشهد - تاریخ: 17 مهر 98
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29. گــزارش عملکــرد باشــگاه کارآفرینــان ســازنده 
ــوی ــم رض حری

بسمه تعالی
با سالم و احترام

ضمن عذرخواهی از دوستان و همکاران عزیز کارآفرینان بزرگوار سازنده 
حریم رضوی به جهت تأخیر در ارائه گزارش فعالیت   های هیئت مدیره 
باشگاه سازندگان حریم رضوی و کانون کارآفرینان استان پیرامون رفع 
مشکالت و حقوق حقه و مکتسبه اعضای محترم در ایام اخیر که بیشتر 

به دلیل مشغله فراوان بوده است،
الزم دانستم اشاره ای هرچند کوتاه به بخشی از پیگیری   های انجام شده 

داشته باشم.
جلسه   ۶ انجمن  محترم  مدیره  هیئت  قبلی  برنامه ریزی  بنابر   -۱
آقایان  مهمان  جداگانه  به صورت  آن  جلسه  چهار  که  نموده اند  برگزار 
مرتضوی معاونت محترم ریاست دادگستری، شاهپسند مدیر کل محترم 
سرمایه گذاری استانداری، بهشتی معاونت محترم دادستانی مکرمی فر 
است  برگزار شده  استان  و گردشگری  مدیر کل محترم صنایع دستی 
کانون  و  انجمن  فعالیت   های  گزارش  تقدیم  جلسات ضمن  این  در  که 
کارآفرینان که به عنوان معین اقتصادی پروژه ها در قالب مثلث توسعه 
اقتصادی نیز عمل می کند و تشکر از حمایت   های انجام شده از حقوق 
حقه سرمایه گذاران درخواست عنایت بیشتر در خصوص پیگیری به منظور 
و  تعهدات  انجام  توافقنامه ها،  و  قرارداد ها  مفاد  رعایت حقوق مکتسبه، 
زیاده خواهی  را  آن ها  و حق طلبی  کارآفرینان  و جایگاه  احترام  حفظ 
ندانستن و سرمایه گذاران را داعشی، وهابی، سلفی نخواندن به خصوص 
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توسط سازمان مجری طرح و شهرداری منطقه ثامن از یک طرف و وزارت 
راه و شهرسازی و وزارت صنایع دستی و گردشگری از طرف دیگر تقدیم 

گردید،»و متعاقبا گزارش هر جلسه جداگانه نیز تقدیم خواهد شد.«
مدیره  هیئت  )عضو  روشنک  علیرضا  مهندس  آقای  اتفاق  به   -۲
انجمن(  خدمت جناب حاج آقای بختیاری ریاست محترم کمیته امداد 
امام خمینی )قدس( که به عنوان نماینده ریاست محترم قوه قضائیه در 
بافت فرسوده حضور دارند، رسیدیم. ضمن  به  جلسات مقامات مربوط 
تقدیم گزارشی پیرامون اقدامات انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی 
خدمت ایشان درباره حقوق مکتسبه کارآفرینان و سرمایه گذاران و مالکان 

پروژه ها مذاکرات خوبی انجام شد.
۳- در راستای تقدیر و تشکر از مقامات استانداری و دادگستری به خاطره 
تالش دلسوزانه برای حفظ حقوق مکتسبه کارآفرینان و سرمایه گذاران 
به ویژه حضور جناب آقای مهندس رزم حسینی استاندار محترم در جلسات 
تهران و صدورنامه بسیار جامع توسط جناب حاج آقای صادقی ریاست 
محترم دادگستری استان به دیوان عالی کشور، پیگیری جدی و مداوم 
و تاثیرگذار آقایان مرتضوی معاونت محترم ریاست دادگستری، بهشتی 
معاونت محترم دادستانی و رسولیان معاونت محترم استانداری مکاتبه 
انجام و لوح   های تقدیر تهیه که تصویر آن ها نیز جهت اطالع قرار داده 
می شود، ضمن این که لوح تقدیر آقایان مرتضوی و بهشتی حضورا تقدیم 
و مقرر است خدمت آقای مهندس رزم حسینی استاندار محترم، حاج 
آقای صادقی ریاست محترم دادگستری، جناب آقای درودی دادستان 
محترم، آقای رسولیان معاونت محترم امور اقتصادی استانداری برسیم و 
تقدیر اعضای انجمن را از تالش   های اثرگذارشان اعالم کنیم، همچنین 
مقرر است جلسه ای با معاونت محترم عمرانی استانداری خراسان رضوی 
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داشته باشیم.
4- بنابر برنامه اعالم شده قبل پیگیر گرفتن وقت مالقات از ریاست 
محترم قوه قضائیه، تولیت محترم آستان قدس، ریاست محترم شورای 
اسالمی شهر و شهردار محترم جهت تقدیم گزارش و تقاضای عنایت 
بیشتر به در اولویت قرارگرفتن طرح، حقوق مکتسبه، اجرای تعهدات و 
مفاد قرار داد ها و توافقنامه ها و حفظ احترام سرمایه گذاران و کار آفرینان 

توسط سازمان مجری طرح و وزارت راه و شهرسازی هستیم.
۵- برنامه ریزی الزم به منظور برگزاری اجالس ششم انجمن به ریاست 

استانداری محترم در حال انجام و پیگیری قرار دارد.
و  طرح  وضعیت  بررسی  راستای  در  پژوهشی  پرسشنامه  جزوه   -۶
پروژه ها توسط کارشناسان همکار انجمن تهیه شده که به زودی خدمت 
همکاران تقدیم میگردد و پس از تکمیل در اجالس آینده خدمت مقامات 

استانداری، دادگستری، شورای شهر و شهرداری تارسال می شود.
همانگونه که ذکر شد گزارش تکمیلی متعاقبا تقدیم خواهد شد.

#منطقه_ثامن  #سرمایه_گذار  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان سازنده حریم رضوی - تاریخ: 21 آبان 98
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30.جناب آقای دکتر رسولیان معاونت محترم هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

است،  عبادت  نوعی  و  بزرگ  کاری  کارآفرینی،  و  »سرمایه گذاری 
امروز سرمایه گذاری برای کشور یک ضرورت است، عامل مهم تشویق 
سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در ایران به این است که آنان احساس 
کنند سرمایه گذاران داخلی با اطمینان و آسودگی خاطر در محیطی امن 

به فعالیت مشغولند«. )مقام معظم رهبری(
جناب آقای دکتر رسولیان

معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

سالم علیکم؛
کارآفرینان عضو این کانون، پروردگار متعال را شاکرند که مسئولین 
بافت  در  حاضر  سرمایه گذاران  دارید  استحضار  جنابعالی  به ویژه  استان 
به  مالی خود  منابع  بردن  به جای  اطراف حرم مطهر رضوی،  فرسوده 
بازار   های سفته بازی پرسود، کار بسیار سخت اجرای پروژه در محدوده 
شهرداری منطقه ثامن را برگزیده و توانسته اند با ایجاد پروژه   های عمرانی 
و کار آفرینی یاری رسان خط مقدم جنگ نابرابر اقتصادی تحمیلی توسط 
عهد و پیمان شکنان )که هرجا و توسط هر فردی باشد خیانت و باطل 

است( باشند.
از جایگاه  قطعا حمایت و پشتیبانی آن مقام دلسوز، الیق و مردمی 
خراسان  استانداری  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
رضوی، برای مجموعه سرمایه گذاران وکارآفرینان که اندوخته   های خود و 
سرمایه   های داخلی و خارجی طرف قرارداد و تسهیالت بانکی را به منظور 
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بازسازی پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( به منطقه ثامن منتقل کرده اند، 
باعث دلگرمی و اتکای بیشتر به کار و تالش شده و می شود.

از آنجا که »َمن لَم یَشُکِرالَمخلوَق، لَم یَشُکِر الخالَق« است، بدینوسیله 
مراتب تقدیر و تشکر کار آفرینان عضو باشگاه سازندگان حریم رضوی این 
کانون به جهت پیگیری تشکیل اجالس اول کارآفرینان به ریاست استاندار 
معزز و مبتکر مثلث توسعه اقتصادی و حضور مقامات استان و حمایت 
از کانون کارآفرینان به عنوان یکی از معین   های اقتصاد مقاومتی تقدیم 
می شود. یقینا اگر حمایت مقامات استان، که پیگیری   های جنابعالی نقش 
مؤثری در ایجاد آن داشته و دارد نبود، حقوق حقه مکتسبه سرمایه گذاران 
و کارآفرینان نادیده گرفته و ادامه اجرای طرح بیش از پیش با مشکل 

جدی مواجه می شد.
کارآفرینان امید دارند با پیگیری مقامات استان و دادگستری، به خصوص 
جنابعالی ضمن اطمینان دائمی از عدم مداخله بعضی سازمان ها در طرح 
و کشوری  استانی  تمام مسئولین  امضای  با  که  ثامن(  )منطقه  مصوب 
تصویب گردید، مجری طرح نیز به دور از تفاسیر مدیران متغیر که معموال 
به  را  و هستند، خود  بوده  قبلی  مدیران  تصمیمات  و  برنامه ها  مخالف 
برابر سرمایه گذاران و  تعهدات در  و  توافقنامه ها  قرارداد ها،  اجرای مفاد 

کارآفرینان ملزم بداند.
اقدامی که اگر واقع شود، سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان از 
تعهد متقابل مجری طرح و شهرداری ثامن، ورود به این حوزه را افتخار 
دانسته و هزاران شغل جدید ایجاد و انشااهلل پروژه   های اطراف حرم مطهر 
در قالب مثلث توسعه اقتصادی و در زمان استانداری آقای مهندس رزم 

حسینی و شهرداری آقای دکتر کالئی به سرانجام خواهد رسید.
از درگاه ایزد منان طول عمر و صحت و سربلندی تمامی خدمتگذاران 



۳۶۵71 روز روشن

صدیق نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را خواستاریم.

#منطقه_ثامن  #اقتصاد_مقاومتی  #کسب_و_کار  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی - 21 آبان ماه 98

منبع عکس: استانداری خراسان رضوی
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31. جناب حاج آقای بهشتی نماینده محترم دادستان و 
دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

دادسرای مشهد
بسمه تعالی

امروز  است،  عبادت  نوعی  و  بزرگ  کاری  کارآفرینی،  و  »سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری برای کشور یک ضرورت است، عامل مهم تشویق سرمایه گذاران 
خارجی به فعالیت در ایران به این است که آنان احساس کنند سرمایه گذاران 
داخلی با اطمینان و آسودگی خاطر در محیطی امن به فعالیت مشغولند. )مقام 

معظم رهبری(
جناب حاج آقای بهشتی

نماینده محترم دادستان و دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادسرای مشهد

سالم علیکم؛
کارآفرینان عضو این کانون، پروردگار متعال را شاکرند که مسئولین استان 
به ویژه جنابعالی استحضار دارید سرمایه گذاران حاضر در بافت فرسوده اطراف 
حرم مطهر رضوی، به جای بردن منابع مالی خود به بازار   های سفته بازی پرسود، 
کار بسیار سخت اجرای پروژه در محدوده شهرداری منطقه ثامن را برگزیده و 
توانسته اند با ایجاد پروژه   های عمرانی و کارآفرینی یاری رسان خط مقدم جنگ 
نابرابر اقتصادی درمقابل عهد و پیمان شکنان )هرجا و توسط هر فردی باشد 

خیانت و باطل است( باشند.
قطعا حمایت و پشتیبانی آن مقام دلسوز و الیق قضایی از سرمایه گذاران 
و کارآفرینانی که به عشق امام مهربانی ها اندوخته   های شخصی و سرمایه   های 
داخلی و خارجی طرف   های قرارداد خود و تسهیالت بانک ها را به قطعه ای از 
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بهشت منتقل کرده اند تا ضمن کسب درآمد حالل و ایجاد اشتغال به عمران و 
آبادانی منطقه ثامن کمک کنند، باعث دلگرمی و اتکای بیشتر به کار و تالش 

شده و می شود.
بر حسب آمیزه   های دینی که توصیه می کند »َمن لَم یَشُکرِالَمخلوَق، لَم یَشُکِر 
الخالَق« بدینوسیله مراتب تشکر وقدردانی کار آفرینان عضو باشگاه سازندگان 
حریم رضوی این کانون را از حمایت   های بی دریغ جنابعالی به جهت حضور 
در اجالس دوم کارآفرینان و پیگیری   های بعدی تقدیم و باور داریم اگرحمایت 
مسئولین استانداری و دادگستری نبود، حقوق حقه مکتسبه سرمایه گذاران 

نادیده گرفته و ادامه اجرای طرح بیش از پیش با مشکل جدی مواجه می شد.
کارآفرینان عضو باشگاه امید دارند با تداوم حمایت مسئولین استان از حقوق 
مکتسبه کارآفرینان، مداخله بعضی سازمان ها در اجرای طرح مصوب اطراف حرم 
مطهر رضوی به صورت دائمی متوقف و مجری طرح به دور از تفاسیر مدیران 
متغیر که معموال مخالف برنامه ها و تصمیمات مدیران قبلی بوده و هستند، 
خود را به اجرای مفاد قرارداد ها، توافقنامه ها و تعهدات در برابر سرمایه گذاران و 

کارآفرینان ملزم بداند.
اقدامی که اگر واقع شود، سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان از تعهد 
متقابل شهرداری ثامن و مجری طرح، ورود به این حوزه را افتخار دانسته و 
هزاران شغل جدید ایجاد و انشااهلل پروژه   های اطراف حرم مطهر هر چه سریعتر 

به سرانجام خواهد رسید.
از درگاه ایزد منان طول عمر و صحت و سربلندی تمامی خدمتگذاران صدیق 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را خواستاریم.

#منطقه_ثامن  #بانک  #بهشتی  #کسب_و_کار  #کارآفرینی 
منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی - 21 آبان ماه 98
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32. جناب حاج آقای مرتضوی معاونت محترم اجتماعی 
استان خراسان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 

رضوی
بسمه تعالی

است،  عبادت  نوعی  و  بزرگ  کاری  کارآفرینی،  و  »سرمایه گذاری 
امروز سرمایه گذاری برای کشور یک ضرورت است، عامل مهم تشویق 
آنان احساس  این است که  ایران  فعالیت در  به  سرمایه گذاران خارجی 
کنند سرمایه گذاران داخلی با اطمینان و آسودگی خاطر در محیطی امن 

به فعالیت مشغولند.« )مقام معظم رهبری(
جناب حاج آقای مرتضوی

معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
خراسان رضوی

سالم علیکم؛
به ویژه  استان  مسئولین  که  خرسندند  کانون  این  عضو  کارآفرینان 
جنابعالی استحضار دارید سرمایه گذاران جهادگرانی هستند که میتوانند با 
ایجاد پروژه   های عمرانی و کار آفرینی یاری رسان خط مقدم جنگ نابرابر 

اقتصادی تحمیلی توسط پیمان شکنان و بدعهدان باشند.
جایگاه  از  دلسوز  و  الیق  قضایی  مقام  آن  پشتیبانی  و  حمایت  قطعا 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی 
)که سالهاست سرمایه گذاران و کارآفرینان استان از حمایت   های بی دریغ 
شما بهره مند بوده و هستند(، برای مجموعه سرمایه گذاران وکارآفرینانی 
که به عشق امام مهربانی ها و با هدف کسب درآمد حالل و ایجاد اشتغال 
در مشهد مقدس، اندوخته   های خود و سرمایه   های داخلی و خارجی طرف 
قرارداد و تسهیالت بانک ها را به منظور بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر 
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امام رضا)ع( به منطقه ثامن منتقل کرده اند، باعث دلگرمی و اتکای بیشتر 
به کار و تالش شده و می شود.

از آنجا که فرموده اند »َمن لَم یَشُکِرالَمخلوَق، لَم یَشُکِر الخالَق« بدینوسیله 
مراتب تشکر وقدردانی کارآفرینان عضو باشگاه سازندگان حریم رضوی، به 
جهت حمایت   های بی دریغ جنابعالی از سرمایه گذاری   های صورت گرفته، 
به ویژه حضور در اجالس دوم و ارائه ایده بسیار با ارزش تشکیل کمیسیون 
رفع مشکالت پروژه   های اطراف حرم مطهر و صدور دستورالعمل راه گشا در 

این مورد تقدیم می گردد.
یقینا اگر حمایت مقامات استان به ویژه دادگستری نبود، حقوق حقه 

مکتسبه سرمایه گذاران و کارآفرینان نادیده گرفته می شد.
امروز برای سرمایه گذاران امید جدی ایجاد شده که با پیگیری مقامات 
استان و دادگستری، به خصوص آن مقام قضایی محترم، از عدم مداخله 
بعضی سازمان ها در طرح مصوب )منطقه ثامن( جلوگیری خواهد شد، 
ضمن این که مجری طرح بر خالف گذشته خود را به اجرای مفاد قرارداد ها، 
توافقنامه ها و تعهدات که توسط مدیران قبلی امضا شده است، ملزم خواهد 
دانست در آن صورت سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز ضمن اطمینان از 
تعهد متقابل شهرداری منطقه ثامن و مجری طرح در اجرای مفاد قرارداد ها، 
با افتخار به این حوزه ورود نموده و هزاران شغل جدید ایجاد و انشاءا… 

پروژه   های اطراف حرم مطهر هر چه سریعتر به سرانجام خواهد رسید.
از درگاه ایزد منان طول عمر و صحت و سربلندی تمامی خدمتگذاران 

صدیق نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را خواستاریم.

#حریم_رضوی  #کسب_و_کار  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی - 21 آبان ماه 98
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33.جناب حاج آقای صادقی، ریاست محترم کل 
دادگستری خراسان رضوی

باسمه تعالی
است،  عبادت  نوعی  و  بزرگ  کاری  کارآفرینی،  و  »سرمایه گذاری 
امروز سرمایه گذاری برای کشور یک ضرورت است، عامل مهم تشویق 
سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در ایران به این است که آنان احساس 
کنند سرمایه گذاران داخلی با اطمینان و آسودگی خاطر در محیطی امن 

به فعالیت مشغولند.«
                                                      »مقام معظم رهبری«

جناب حاج آقای صادقی
ریاست محترم کل دادگستری خراسان رضوی   

سالم علیکم؛
در شرایطی که جنگ اقتصادی غیر انسانی توسط قدرت   های سلطه گر 
بر سرزمین ایران اسالمی  حاکم است، سرمایه گذاران جهادگرانی هستند 
که می توانند با تولید وکارآفرینی یاری رسان خط  مقدم مبارزه وسنگربانان 
این جنگ نابرابر و در نهایت پیروزی حق بر باطل باشند. قطعا حمایت و 
 پشتیبانی مدیرانی چون حضرتعالی و همکاران دلسوزتان که دارای سوابق 
درخشانی در سطح  استان وکشور هستید، برای مجموعه سرمایه گذاران 
کردن  فراهم  هدف  مهربان  با  و  رئوف  امام  عشق  به  که  وکارآفرینان 
پیرامون  بازسازی  به  را  و کارآفرینی سرمایه   های خود  کسب وکار سالم 
حرم  مطهر امام رضا)ع( منتقل کرده اند، باعث دلگرمی و اتکاء بیشتر به 
کار و تالش می شود. بدینوسیله  مراتب تشکر وقدردانی خود را به جهت 
حمایت   های بی دریغ جنابعالی از سرمایه گذاری   های صورت  گرفته، برای 
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احیاء بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، به ویژه صدور و ارسال نامه به دیوان 
عدالت  اداری جهت جلوگیری از نادیده گرفتن حقوق مکتسبه کارآفرینان 
و سرمایه گذاران تقدیم می  کنیم، یقینا اگرحمایت   های مسئولین استان 
و دادگستری نبود، بر اساس تصمیمی که در تهران  برای اجرای طرح 
مهرآزان گرفته بودند حقوق حقه سرمایه گذاران و کارآفرینان به صورت 
از تالش   های  را  اینجانبان  قدردانی  داریم  تقاضا  از  بین می رفت،  کامل 
بی بدیل و دلسوزانه آقایان مرتضوی  معاونت محترم دادگستری و بهشتی 
معاونت محترم دادستانی که بحق از مدیران شایسته والیق و  والیت مدار 

این شهر هستند ابالغ بفرمایید  . 
کارآفرینان عضو این تشّکل امید دارند با پیگیری مقامات استان به ویژه 
دادگستری، شهرداری  منطقه ثامن و مجری طرح ملزم به اجرای مفاد 
قرارداد ها و تعهدات در برابر سرمایه گذاران و  کارآفرینان شود، اقدامی که 
باعث خواهد شد هزاران شغل جدید ایجاد و پروژه   های اطراف حرم  مطهر 
هر چه سریعتر به سرانجام برسد. از درگاه ایزد منان طول عمر و صحت 
و سربلندی تمامی  خدمتگذاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران را خواستاریم  . 

#تولید #منطقه_ثامن   #سرمایه_گذاری  #سرمایه  #کسب_و_کار  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی - 21 آبان ماه 98
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34.جناب آقای مهندس رزم حسـینی استاندار محبوب 
رضوی خراسان 

بسمه تعالی
است،  عبادت  نوعی  و  بزرگ  کاری  کارآفرینی،  و  »سرمایه گذاری 
تشویق  مهم  عامل  است،  یک ضرورت  برای کشور  امروز سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در ایران به این است که آنان احساس 
کنند سرمایه گذاران داخلی با اطمینان و آسودگی خاطر در محیطی امن به 

فعالیت مشغولند. )مقام معظم رهبری(
جناب آقای مهندس رزم حسینی
استاندار محبوب خراسان رضوی

سالم علیکم؛
در شرایطی که جنگ اقتصادی غیر انسانی توسط قدرت   های سلطه گر 
بر سرزمین ایران اسالمی حاکم است، سرمایه گذاران جهادگرانی هستند 
که میتوانند با ایجاد پروژه   های کار آفرینی یاری رسان خط مقدم مبارزه 

وسنگربانان این جنگ نابرابر و در نهایت پیروزی حق بر باطل باشند.
نظام  عالی  نماینده  جایگاه  در  حضرتعالی  پشتیبانی  و  حمایت  قطعا 
جمهوری اسالمی در استان و همکاران دلسوزتان که از چهره   های دلسوز 
مدیریت استان هستند، برای مجموعه سرمایه گذاران وکارآفرینان که به 
عشق امام رئوف و مهربان با هدف فراهم کردن کسب وکار سالم، حالل 
را  قرارداد  طرف  خارجی  سرمایه   های  و  خود  اندوخته   های  کارآفرینی  و 
به اطراف قطعه ای از بهشت به منظور بازسازی پیرامون حرم مطهر امام 
رضا)ع( منتقل کرده اند، باعث دلگرمی و اتکاء بیشتر به کار و تالش می شود. 
بدینوسیله مراتب تشکر وقدردانی خود را به جهت حمایت   های بی دریغ آن 
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استاندار معزز و مبتکر مثلث توسعه اقتصادی استان از سرمایه گذاری   های 
صورت گرفته، برای احیاء بافت اطراف حرم مطهر که حضرتعالی در آن 
مسئولیت مستقیم و اختیارات کامل کشوری دارید و حضور در اجالس اول 
کار آفرینان عضو این باشگاه و جلسات تهران به منظور جلوگیری از نادیده 
گرفتن حقوق مکتسبه کارآفرینان و سرمایه گذاران تقدیم می کنیم، یقینا 
اگرحمایت مقام   های استان نبود، بر اساس تصمیمی که در تهران گرفته 
بودند حقوق حقه سرمایه گذاران و کارآفرینان بصورت کامل از بین می رفت، 
تقاضا داریم قدردانی اینجانبان را از تالش   های بی بدیل و دلسوزانه جناب 
آقای دکتر رسولیان معاونت محترم امور اقتصادی استانداری و همکاران 
ایشان که بحق و با شایستگی با نگاه معین مثلث توسعه اقتصادی از این 

کانون حمایت کردند ابالغ بفرمایید.
کارآفرینان عضو باشگاه امید دارند با پیگیری مقامات استان و دادگستری، 
به ویژه حضرتعالی، ضمن اطمینان دائمی از عدم مداخله بعضی سازمان ها 
درجهت نادیده گرفتن حقوق مکتسبه، مجری طرح نیز خود را ملزم به 
و  سرمایه گذاران  برابر  در  تعهدات  و  توافقنامه ها  قرارداد ها،  مفاد  اجرای 

کارآفرینان بداند.
اقدامی که باعث خواهد شد سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان از 
تعهد متقابل، ورود به این حوزه را افتخار دانسته و هزاران شغل جدید ایجاد 
کنند تا انشاءا… پروژه   های اطراف حرم مطهر هر چه سریعتر به سرانجام 

برسد،
از درگاه ایزد منان طول عمر و صحت و سربلندی تمامی خدمتگذاران 

صدیق نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را خواستاریم.
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رونوشت:
– جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور – جهت استحضار 
و تقدیم تشکر کارآفرینان و سرمایه گذاران به جهت انتخاب استاندار توانمند، 

مقتدر و مبتکر برای استان خراسان رضوی.
#تولید #سرمایه گذاری  #سرمایه  #مثلث_توسعه_اقتصادی  #کسب_و_کار  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی - 21 آبان ماه 98



۳۶۵81 روز روشن

پرچم  اشتری  مالک  و  کرد  عروج  اشتری  مالک   .35
به دست گرفت

آغاز  قاسم سلیمانی  با شهادت حاج  انقالب اسالمی  گام دوم دفاعی 
شد. سردار سرلشکر حاج اسماعیل قاآني خادم امام رضا »ع« و فرمانده 
لشکر پیروز امام رضا)ع( خراسان بزرگ در دوران دفاع مقدس و قائم مقام 
سردار سپهبد شهید برادر حاج قاسم سلیمانی فرمانده رشید سپاه قدس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد.
بلکه چهل  پیشکسوتان هشت سال  از  اسماعیل که خود  برادر حاج 
و  بوده  اسالمی  ایران  از  دفاع  پیروز  فرماندهان  از  و  مقدس  دفاع  سال 
سال ها فرماندهی برون مرزی دفاع از محور مقاومت را به عهده داشته 
ایران  مقدس  دفاع  پیشکسوتان  را  قاآنی  اسماعیل  حاج  سردار  دارد.  و 
اسالمی به ویژه خراسانی   های همرزم او در سال   های دفاع مقدس به خوبی 
می شناسند شجاعت او را در تمام عملیات ها شاهد بوده اند. سرلشکر قاآنی 
اهل عمل و عملیات بود و کمتر حاضر می شد جلو دوربین ها و تریبون ها 
نشان داده شود او چند بار در حد شهادت، مجروح و به درجه جانبازی 

نیز نائل آمده، که هیچ گاه به آن اشاره نکرده و نمی کند.
اگر چه شخصیت نظامی، اجتماعی، سیاسی حاج قاسم نظیر نداشته و 
بعید است به زودی جای وي در دل مردم جهان پر شود، اما سپاه قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی حاج قاسم   های فراوانی برای دفاع از محور 
مقاومت به حسینیان جهان تقدیم نموده که حاج اسماعیل در راس آن ها 

قرار دارد.
یقینا این اتفاق برای شاگردان و همرزمان برادر حاج قاسم سلیمانی 
از جمله رزم حسیني یگان دار امنیت و اقتصاد خراسان رضوی در خط 
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مقاومت امنیتی، اقتصادی سخت و اشک بار است. همرزمان پیشکسوت 
دفاع مقدس حاج قاسم دست بیعت به برادر حاج اسماعیل قاآنی فرمانده 
خراسانی و خادم امام رضا )ع( داده اند تا تحت امر فرمانده کل قوا انتقام 
حاج قاسم و همرزمان شهیدش را از دشمن بگیرند و از محور مقاومت 

دفاع کنند.
#دفاع_مقدس #سپاه  #پاسدار  #امنیت  #سردارقاآنی  #سردارسلیمانی 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 14 دی 98
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36. شورای پنجم شهر مشهد در اداره منطقه ثامن 
ناموفق بوده است

ضمن احترام به سخنان ریاست محترم کارگروه شورای محترم شهر 
در منطقه ثامن و از حامیان شهردار فعلی منطقه که اتفاقا با جمع زیادی 
از اعضای باشگاه سازندگان حریم رضوی نیز دوستی قدیمی دارند اعالم 
انجام شده، نظر کارآفرینان، مالکین و  بر اساس پژوهش   های  می کنیم 
ساکنین منطقه بر این است که بعضی از اعضای شورای شهر دوره پنجم 
که در غیاب دکتر کالئی شهردار مشهد مقدس خود مستقیما در اداره 
که  خورده اند  شکست  کامل  صورت  به  داشته اند  دخالت  ثامن  منطقه 
تبعات این شکست برای شهر مشهد و استان خراسان رضوی به ویژه در 

حوزه اشتغال قابل جبران نبوده و نیست.
اکثریت مردم خوب و قدرشناس مشهد مقدس به اعضای شورا شهر 
دوره پنجم که اتفاقا اکثریتشان افراد پخته و با تجربه هستند رای مثبت 
دادند، خوشبختانه شهرداران منتخب این شورا آقایان مهندس تقی زاده 
خامسی و بعد از ایشان آقای دکتر کالیی بجز در منطقه ثامن که گویا در 
این منطقه اختیار انجام وظیفه را نداشته اند توانسته »رضایت نسبی مردم 
مشهد«را کسب کنند و می شود گفت از بسیاری دوره ها توفیق بیشتری 

داشته اند.
اما شورای پنجم در منطقه ثامن که می توانسته باالترین سرمایه ها را به 
استان جذب و بیشترین اشتغال را ایجاد و پیرامون حرم مطهر رضوی را 
از کارگاه ساختمانی دائمی نجات دهد به دلیل این که حضور نداشته است 
منطقه  است  خواسته  مشهد  شهردار  به  وظیفه  انجام  اجازه  دادن  با  و 
مستقیما توسط»شهردار ثامن« و با حمایت تعدادی از اعضای محترم 
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شورای شهر اداره شود، کامال ناموفق بوده است. شرح کامل این نظر در 
بیانیه ها و همایش   های کارآفرینان به خصوص اجالس استانداری »ستاد 
رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  تولید«  موانع  رفع  کارگروه  و  تدبیر 
چنانچه  دارند  آمادگی  رضوی  سازندگان حریم  باشگاه  مدیره  هیئت  و 
مسئولین، مطبوعات، رسانه ها در هر شکلی و شهروندان در خصوص این 

نظر یه سوالی داشته باشند پاسخ ارائه نمایند.
ضمن این که آمادگی دارند از نظر خود در خصوص شکست شهرداری 
منطقه ثامن به ویژه درمورد تعامل با مالکین، سرمایه گذاران، کارآفرینان، 
و حتی دستگاه   های دولتی مرتبط و دستگاه قضایی استان از یک طرف و 
عدم توفیق در جذب سرمایه گذاری   های جدید، ایجاد اشتغال، جلوگیری 
تاورکرین ها »در  فعال کردن  و  امور طرح  در  از مداخالت دستگاه   های 
مناظره ای رو در رو با حضور مقامات استانداری، دادگستری، مطبوعات و 

صدا و سیما« دفاع کنند.
منتظر اعالم آمادگی اعضای محترم مرتبط شورا شهر و شهردار منطقه 
ثامن هستیم، تا با هماهنگی استاندار معزز، ریاست محترم دادگستری 
خراسان رضوی، نمایندگان آستان قدس رضوی، دفتر امام جمعه محترم، 
فرماندارو شهردار محترم مشهد مقدس، مدیر کل محترم صدا و سیما، 
رسانه  اهالی  و  مطبوعات  و  نظارتی  سازمان   های  مرتبط،  کل  ادارات 

برنامه ریزی الزم انجام و پاسخگوی افکار عمومی باشیم.
#کارآفرینان  #رسانه  #تولید  #اشتغال  #حریم_رضوی  #منطقه_ثامن 

منتشر شده: سایت کانون انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی - 27 دی ماه 98
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37. پیشکسوتان دفاع مقدس امروز از هر زمانی برای 
شهادت آماده تر هستند

اعضای  سلیمانی،  قاسم  حاج  سپهبد  دل ها  سردار  شهادت  پی  در 
پیشکسوت دفاع مقدس بیانیه ای صادر کردند.

»بسم رب الشهدا و الصدقین؛
تر  آماده  شهادت  برای  زمانی  هر  از  امروز  مقدس  دفاع  پیشکسوتان 

هستند.«
سردار سرلشکر شهید نورعلی شوشتری

همایش پیشکسوتان دفاع مقدس خراسان رضوی
»استکبار جهانی در چه فکریه، دنیا پر از بسیجیانی چون سلیمانیه«

آمریکا چه فکری کرده پیشکسوتان دفاع مقدس همه قاسم سلیمانی 
هستند.

مردم ایران و حسینیان جهان، به ویژه پیشکسوتان دفاع مقدس برای 
آمریکا و ایادی او همچون یک سردار شهید قاسم سلیمانی تداوم دهنده 
راه مقاومت و ایثار بوده و خواهند بود، ترامپ چه تصور و شناختی از 

مقاومت صبورانه حسنی و عاشورایی دارد.
اگر فرمان فرمانده کل قوا برای مدارا و مقاومت صبورانه نمی بود، اگر 
فشار   های دیپلماتیک برای حفظ احترام دولت مداری رسمی و رعایت 
وجود  شده  حاکم  برجهان  ناحق  به  که  المللی  بین  سازمان   های  آداب 
به خصوص  اسالمی  ایران  جهان،  جای  جای  در  حسینیان  نمی داشت، 
سربازان، افسران، بسجیان، پاسداران و ارتشیان جنگ دیده در چهل سال 
گذشته و فرزندانشان که امروز جای آنان را در عرصه خدمت پرکرده اند با 
پشتیبانی مردم ایران و حسینیان جهان که شاهد بودیم در دفاع مقدس 
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همه داشته   های خود حتی اگر فقط دو عدد تخم مرغ بود را به میدان 
روانه کرده و اکنون در محاصره اقتصادی مقاومت خود را روانه می کنند. 
افسران مزدور  و  وار نفس سربازان  نامنظم چمران  مبارزه ای جانانه  در 
امریکا را در دنیا می گرفتند که چون امر فرمانده و ولی امر خود را واجب 

دانسته و می دانند تاکنون آن نکرده اند که می توانستند.
یادگاران دفاع مقدس ایران اسالمی در بین خود شاگردان بزرگی از 
باقری ها،  همت ها،  باکری ها،  آرا ها،  جهان  شیرازی ها،  صیاد  چمران ها، 
چراغچی ها، رستمی ها، برونسی ها، شوشتری ها، همدانی ها، سلیمانی ها، 
حججی ها و… که چون دفاع از خط مقاومت تا آمدن امام زمان )عج( 
ادامه دارد، آخرینشان نیز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نخواهد بود 

بسیار و بسیار دارند.
پیشکسوتان دفاع مقدس خراسان رضوی که رزم حسینی شاگردی 
و همرزم حاج قاسم سلیمانی را به عنوان خدمت گذار مردم و فرمانده 
اقتصاد مقاومتی در کنار خود دارند، ضمن عرض تسلیت و سرسالمتی به 
مردم ایران، حسینیان جهان، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم 
کل قوا، همرزمان و شاگردان حاج قاسم سلیمانی از جمله پیشکسوت 
دفاع مقدس رزم حسینی استاندار معزز خراسان رضوی، از فرمانده معظم 
کل قوا درخواست صدور اذن پوشیدن مجدد لباس رزم به منظور مقابله 
جنگ   های نامنظم چمران وار و سلیمانی گونه در تداوم راه شهید حاج 
قاسم ها برای دفاع از ایران و خط مقاومت اسالمی و حسینی استعداد 

دارند.
جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس، جبهه مردمی مشهد برای همه، 
تاجیکستان،  و  ایران  مشترک  اتاق  رضوی،  خراسان  کارآفرینان  کانون 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتحادیه صادر کنندگان 
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و اتحادیه وارد کنندگان خراسان رضوی، مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها 
و ترویج کتابخوانی خراسان رضوی

#دفاع_مقدس #پاسدار  #اقتصاد_مقاومتی  #سردارقاآنی  #سردارسلیمانی 

منتشر شده:پایگاه خبری صبح مشهد - 13 بهمن 98
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38.بیانیه کارآفرینان سازنده حریم رضوی درباره فضاسازی   های 
اخیر؛

»انجمن« موضع گیری سیاسی ندارد/ عد   ه ای به دنبال 
ماهی گرفتن از آب ِگل آلود هستند/ اگر کسی عالقمند 
به شفاف سازی است مدارکش را به دستگاه   های نظارتی 

و دادگستری ارائه دهد
و  و…مطالب  مصاحبه ها  مطبوعات،  مجازی،  فضای  در  روز ها  این 
تحلیل هایی درخصوص منطقه ثامن منتشر می شود. افرادی هم به بهانه 
شفاف سازی به دنبال ایجاد نوعی فرصت طلبی و سوء استفاده از تالش 

کار آفرینان برای خود و دوستان شان هستند.
الزم است براساس رای گیری انجام شده در حضور مقامات استانداری، 
دادگستری، رسانه ها و… مجددا تاکید گردد که سرمایه گذاران، فقط به 
عملکرد شهرداری منطقه ثامن و سازمان مجری طرح به دلیل عدم اجرای 
مفاد قرار دادها، توافقنامه ها و تعهداتی که بعضا از بیست سال قبل تاکنون 
معطل مانده و همچنین فعال نبودن اجرای طرح و پروژه ها معترضند و 
عقیده دارند شهرداری منطقه ثامن توفیق قابل قبولی در تحقق و تداوم 
اجرای طرح و تامین حقوق قانونی و مکتسبه کارآفرینان و سرمایه گذاران 

نداشته و به نظر می رسد در آینده نیز نخواهد داشت.
لذا حداقل درخواستی که اعضاء از شهردار مشهد مقدس دارند مداخله 

مستقیم در اداره منطقه ثامن می باشد.
تفکرات سیاسی و مدعیان دروغین شفاف سازی  افراد،  بعضی  این که 
از آب گل آلود ماهی  را دوست دارند علتش این است که می خواهند 
بگیرند و خود را مطرح کنند که این موضوع مورد تایید کارآفرینان نبوده 
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و نیست؛ همان گونه که در جلسه استانداری از عملکرد مثبت شهردار 
مشهد مقدس در دیگر مناطق مشهد تقدیر نمودیم، همچنان عملکرد 

شهرداری مشهد را در دیگر مناطق مثبت می دانیم.
بر این اساس مجددا اعالم می داریم که ممکن است، بعضی از همکاران 
تصویب  کارآفرینان،  تشکل،  این  در  اما  باشند،  داشته  سیاسی  نظرات 
کرده اند که در مسائل سیاسی مداخله نکرده و به صورت جدی، پیگیر 
رعایت حقوق قانونی و مکتسبه خود و مالکین منطقه هستند و متقاضی 
تقویت سازمان مجری طرح و حضور شهردار مشهد مقدس )حداقل دو 

روز در هفته( در منطقه ثامن می باشند.
اعالم  رضوی  حریم  سازنده  کارآفرینان  مهم  این  به  نیل  برای  لذا 
می دارند که هیچ عالقه ای به همراهی با جریانات سیاسی، مخصوصا در 
افراد و گروه   های سیاسی و کاسبان شفافیت  انتخاباتی  باب رقابت   های 

دروغین ندارند.
اعضاء باشگاه کارآفرینان سازنده حریم رضوی از مجموعه افرادی که 
رانت  ها، فساد   های احتمالی و یا احیانا سوء استفاده   های صورت گرفته در 
پروژه  ها، بخصوص پروژه   های منطقه ثامن و هر منطقه دیگر را افشاء نموده 
و می کنند، قدردانی و تشکر می نماید وتقاضا دارند اگر چنانچه اطالعات و 
یا مستندی در این باره دارند و عالقه مند به شفاف سازی حقیقی هستند، 
فورا اطالعات و مدارک خود را برای رسیدگی به سازمان   های نظارتی و 
ارائه نمایند تا اگر سوء استفاده و فسادی صورت پذیرفته،  دادگستری 

برخورد قانونی انجام گیرد.
اعضای باشگاه در این مورد نیز فقط حیف شدن حجم کالنی از حقوق 
عمومی و کارآفرینان را به دلیل بعضی لجبازی ها، در عدم اجرای مفاد 
قراردادها، پیگیری می کند و هیچ وقت درخصوص حیف و میل کردن 
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اموال عمومی اظهار نظر نکرده و نمی کند. چون در این باره جایگاهی 
ندارد.

ضمنا رونوشت این مطلب جهت استحضار مقامات استان، دستگاه    های 
قضایی، نظارتی و شهردار مشهد و شورای اسالمی شهر ارسال می گردد.

#قانون  #سرمایه_گذاری  #منطقه_ثامن  #شفافیت  #رسانه  #کارآفرینی 

منتشر شده: سایت انجمن کارآفرینان حریم رضوی - 16 بهمن 98
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39. رسیدن به اقتصاد مقاومتی با صادرات ممکن است
روز تجلی صادرات در استان با هزینه صادرکنندگان نمونه منتخب و 
به همت اتحادیه صادرکنندگان، کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و در نهایت استانداری 
خراسان رضوی در برنامه ریزی دقیق طی سه مراسم، هتل پارس، آرمیتاژ 
و در نهایت اتاق با شکوه و حضور گرم صادر کنندگان و تشکل    های بخش 
خصوصی و مسئولین کشوری و استانی برگزار و از منتخبین ملی و استان 

و خادمین صادرات تقدیر معنوی به عمل آمد.
و کمیته  استان  تجارت  عنوان خدمت گزاران حوزه  به  الزم می دانیم 
برگزاری مراسم، ضمن عرض تبریک مجدد به منتخبین که در بین سربازان 
خط مقدم اقتصاد در جایگاه نمونه قرار گرفته اند از همه تشکل    های بخش 
استانداری،  اقتصادی  امور  معاونت  ویژه  به  دولتی  مسئولین  خصوصی، 
است،  صادرکنندگان  با  دلشان  که  کسانی  تمام  و  مراسم  در  حاضرین 
خالصانه تقدیر و تشکر داشته باشیم و با خود عهد کنیم که در جهت 
تحقق طرح جناب آقای رزم حسینی استاندار معزز و خالق »مثلث توسعه 
اقتصادی«، برای رساندن صادرات به مرز پنچ میلیارد دالر، طی سال    های 
آینده که البته مستلزم آماده شدن زیر ساخت ها، عدم مداخله منفی و 
از طرف متولیان مرکزنشین است،  صدور بخشنامه    های تخریب کننده 

کوشش کنیم.
#بخشنامه های_خلق الساعه  #واردات  #صادرات  #تجارت  #اقتصاد_مقاومتی  #دولت 

#دستکاری_درساختارها #مثلث_توسعه_اقتصادی 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 26 بهمن 98
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40. جبهه مردمی مشهد برای همه فارغ از هرگونه جناح 
بندی افراد اصلح را معرفی می کند

اگرامروز سرباز وطن که الگوی جانانه همه مردم است و آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و آیت اهلل واعظ طبسی زنده بودند با توجه به شرایط جهانی 

در انتخابات چه موضعی داشتند؟!
آنان که اعتدال را در پیروی از والیت )که مشی سرباز شهید وطن و 
دو آیت اهلل فقید بوده( می دانند، باور دارند اگر آن حامیان کشور، نظام و 
رهبری زنده بودند، ضمن تالش در جهت تقویت نیرو   های مسلح و محور 
مقاومت به منظور گرفتن انتقام خردمندانه خون سرباز وطن حاج قاسم 
سلیمانی از آمریکای جهان خوار، توصیه می کردند در انتخابات دوم اسفند 
۹۸ از رای دادن به افراد جنجالی در مسائل سیاسی، دروغگویان، همسایه 
هراساِن دشمن تراش، مخالفین مذاکره با کشور   های مسلمان، شعارگرایان 
ناصادق، سرمایه گذار ستیزان و کارآفرین ستیزان ناآگاه یا مغرض، دلسوزان 
فقرطلب، فسادگران فرهنگی اقتصادی اجتماعی، دکانداران بزرگ نمای 
فساد در کشور خودداری کرده، کسانی که تحقق امنیت و اقتدار پایدار 
ایران و فساد ستیزی واقعی به منظور رسیدن به اقتصاد مقاومتی را در 
برنامه داشته و شهید حاج قاسم )که او نیز خود نشان سرباز معتدل مطیع 
والیت را داشت و به آن جهت محبوب دل همه ایرانیان از هر تفکری و 
مسلمانان جهان شد( الگو قرار داده و محور مقاومت و مذاکره بین ممالک 
اسالمی همسایه را ترویج و مردم مسلمان منطقه چون مردم سوریه و 

عراق را تشویق نمایند تا خود اخراج امریکا را پیگیری کنند برگزینند.
می کردند  توصیه  انتخابات،  آزادی  از  با حمایت  بودند  زنده  اگر  آنان 
با انتخابات کشور قهر نکنیم و با وجود هرشرایطی در پایه صندق   های 
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انتخابات حضور پرشور داشته باشیم و حتما می گفتند اگر نمی خواهیم 
تا  پر شمار حاضر شویم  رای  پای صندوق   های  باید  وارد جنگ شویم، 

دشمن از شروع جنگ با ایران اسالمی ترس داشته باشد.
را در  نفر خود  به ویژه مشهد مقدس هزاران  استان  ایران و  امروز در 
معرض رای مردم برای ورود به مجلس شورای اسالمی قرار داده اند که 
اگر چه گفته می شود جمعی صحیح و در مواردی به اشتباه رد صالحیت 
شده اند، اما جمع بسیار بیشتری از آن ها در صحنه حضور دارند که چند 
ده برابر تعداد نمایندگان مورد نیاز مجلس شورای اسالمی است، آنقدر 
هستند که هر کس با هر سلیقه و تفکری می تواند از بین آن ها افرادی 

نزدیک به سلیقه خود را انتخاب کند.
این که بگوییم چون افرادی را با دقت یا بدون دقت از بودن در صحنه 
انتخاب کردن مشکل است، حرف درستی  باز داشته اند، پس  انتخابات 
نیست، معتدلین، اصولگرایان و اصالح طلبان و مستقلین در خط والیت 

بسیاری در بین کاندیدا ها قابل شناسایی و انتخاب کردن هستند.
#انتخابات  #دستکاری_درساختارها  #سردار_سلیمانی  #اقتصاد_مقاومتی 

منتشر شده: خبرگزاری صبح مشهد - 28 بهمن 98
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41. چهل روز پس از وداع با سردار سلیمانی 
چهل روز از بدرقه سردار دل  ها سرباز وطن مالک اشتر مقاومت رستم 
بیمه کرد،  را  اسالمی  انقالب  گام دوم  با شهادتش  واقعی شاهنامه که 
گذشت. حضور مردم در۲۲ بهمن ۱۳۹۸ مشخص کرد که میزان اهمیت 
شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی برای تحقق گام دوم انقالب باالتر 
با شهادت  بزرگی کرد که  نادانی  و  بودن اوست. دشمن غفلت  از زنده 
مسلمانان  همه  بلکه  و  دنیا  سراسر  در  شیعیان  خون  سلیمانی  شهید 
محور مقاومت را با هم در آمیخت. خون شهید سپهبد قاسم سلیمانی و 
ابومهدی مهندس که در یک جا در سطح خیابان مخلوط و جاری شد، در 
واقع خون همه ملت    های مسلمان بود که یکدیگر را در بغل گرفته و در 
خیابان روان شدند، این خون  ها به دست شقی ترین فرد در دوران معاصر 
که دشمن همه مسلمانان، اعم از شیعه، سنی، عرب، فارس، لر، ترک،کرد، 
سیاهان و سپیدپوستان از ایران، افغانستان، مالزی، یمن، لبنان، سوریه، 

عراق و همه بالد مسلمانان است، ریخته شد.
و  انقالب  دوم  ساله  چهل  گام  تنها  نه  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت 
نظام جمهوری اسالمی را بیمه کرد بلکه محور مقاومت را نیز بیمه کرد. 
سال هاست که همه از محور مقاومت سخن می گویند اما کسی تعریفی 

این چنین نداشت که ارائه کند.
محور  که  بود  مهندس  ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  شهید  خون  این 
مقاومت را تعریف کرد و ُمهری دائمی بر پیمان محور مقاومت زد و آن را 
به یک پیمان دفاعی و دلی مردم مبارز در برابر دشمنان خوبی  ها تبدیل 

کرد.
ایران رستم داستان    های فردوسی را  حاج قاسم سلیمانی برای مردم 
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تفسیر و تعبیر کرد. همان طور که اگر بخواهیم برای مالک اشتر مثال 
از  بخواهیم  اگر  ببریم،  اسم  قاسم سلیمانی  از حاج  باید  بیاوریم  واقعی 
را  سلیمانی  قاسم  حاج  باید  بیاوریم  واقعی  مثال  هم  شاهنامه  رستم 
معرفی کنیم. اگر چه شهدای بزرگی چون همت  ها، همدانی ها، باکری ها، 
کاظمي ها، صیادشیرازي ها، شوشتری  ها و… در دوران معاصر داشته ایم اما 
تاکنون چنین موردی نبود که از لحاظ کیاست، قدرت، استقامت، مروت 
و مردانگی شبیه رستم باشد و فقط در صدر اسالم مالک اشتر ها و داستان  
فردوسی چنین انسانی را می شد دید، لیکن امروز می توانیم بگوییم رستم 
امام خمینی و آیت اهلل خامنه ای، حاج قاسم  ایرانی همان مالک اشتر 

سلیمانی است که می تواند الگوی جوانان ایرانی مسلمان باشد.
در  توانسته ایم  که  بگوییم  ایران  مردم  و  ایرانی  جوانان  به  نباید  چرا 
لشکرکشی با دشمنی ناجوانمرد به سردستگی امریکا تحت فرماندهی 

مالک اشتر   های مکتبی و رستم    های ایرانی ایستادگی کنیم.
می کردند  فکر  اخیر  حوادث  به  توجه  با  افراد  از  بسیاری  روز ها  این 
توطئه    های خارجی و داخلی مخالفین انقالب، ردپایی در بین مردم ایران 
پیدا کرده و به آن امید بسته بودند، چهل روز بعد از بدرقه حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی مهندس در همه جای ایران و دنیا ثابت کردند که 
نه تنها انقالب اسالمی به آن چه که آن ها تصور می کنند تبدیل نشده 
است، بلکه نظام جمهوری اسالمی از دل و جان مردم جدا نشده و مردم 
کشور   های دیگر همچنان در محور مقاومت با قدرت در مقابل دشمن 

ایستاده اند.
مشت    های گره کرده مردم دنیا، مسلمانان و غیر مسلمانان در بدرقه 
شهدای ایران و عراق که در دفاع از ایران اسالمی و محور مقاومت، انتقام 
را فریاد می زدند، جواب همه توطئه گر ها را داد. این روز ها تحلیل هایی را 
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از بعضی افرادی که حاضر نیستند باخت و شکست خود را بپذیرند، شاهد 
هستیم که می گویند: چرا از انتقام و مقاومت صحبت می کنید؟ بیایید 
مذاکره کنیم، قلم مخالف مذاکره با افراد عاقل در اردوی دشمن نیست اما 

حیف که این گونه افراد پیدا نمی شوند.
افرادی که یا فریب خورده اند و یا آنان که ازجانب دشمن مامور هستند، 
باید جواب بدهند؛ مگر نه این که جمهوری اسالمی مذاکره کرد و پیمان 
برجام را امضا کرد؛ پس چرا امریکا از آن خارج شد؟ باید جواب بدهند چرا 
مردم محور مقاومت را از غولی به نام امریکا می ترسانند؟ چرا در فضای 
مجازی گروه خاصی قلم به دست گرفته و سخنان بیهوده می گویند و 
دلیل حضور مردم در بدرقه شهدای محور مقاومت را حمایت از رهبری و 
شهدای این محور نمی دانند و می گویند احساسات مردم بوده است. حال 

بعد از چهل روز برای حضور مردم چه جوابی دارند؟
به  مقاومت  محور  و  عراق  و  ایران  مردم  از  بعضی  است  درست  بله 
نحوه مدیریت و شرایط اقتصادی که می شد از این بهتر باشد و بعضی 
می دانند،  نزدیک  قدرت  به  را  خود  که  افرادی  جناحی  برخوردهاي  از 
اعتراض و انتقاد دارند که این اعتراض به جا و صحیح است اما آن چه 
که حائز اهمیت است، این است که باید صف منتقدین از صف افراد ضد 
انقالب جدا شود. تعریف منتقد هم باید از ضدانقالب جدا شود اما نباید 
ضد انقالب به خاطر مشکالت موجود توجیه شود، چرا بعضی از منتقدین 
حاضر به اعتراض نسبت به رفتار ضد انقالب نیستند؟ چرا منتقدین حاضر 
نمی شوند حضورشان در خیابان برای بدرقه و چهلمین روز بعد از آن 
کنند؟  اعالم  رهبری  فرمان  به  معنای گوش جان سپردن  به  را  بدرقه 
انتقاد و واقعیت  ها در جای خود و حمایت از رهبری نیز در جای خود. آیا 
وقتی سردار سلیمانی می گوید من سرباز رهبری و نظام هستم، حمایت 
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از او به معنای حمایت از نظام و رهبری نمی باشد؟ چرا افراد وضعیت خود 
را مشخص نمی کنند و نمی گویند که ضد نظام و انقالب نبوده و نیستند تا 
در انتخابات رد صالحیت نشوند؟ چرا بعضی  ها علی رغم عالقه به رهبری و 
والیت که فقط به شرایط موجود اعتراض دارند حاضر نیستند بگویند که ما 
فقط معترض مواردی از شرایط موجود هستیم؟ تا در انتخابات رد صالحیت 

نشوند که بعد فریاد بزنند چرا به دلیل ضد انقالبی رد صالحیت شده ایم؟
بیایید همه با هم با حمایت از شرکت در انتخابات دوم اسفند ۹۸ اعتراف 
کنیم که همه ما مردم ایران، نظام، انقالب، محور مقاومت و رهبری را 

حمایت کرده و دوست داریم.
اگر مخالف جنگ هستیم که هستیم، بیایید مردم را از غولي به نام 
ترامپ و آمریکا نترسانیم و آن ها را به مقاومت و انتقام عاقالنه تشویق 
کنیم، مردم و محور مقاومت را آنچنان قوی و مصمم و خواستار انتقام 

نشان دهیم تاغول امریکا و ترامپ بترسد و جنگی صورت نگیرد.
رجال سیاسی که می گویند از انتقام صحبتی نکنید، چرا نمی گویند 
ایران پر از قاسم سلیمانی است؟ چرا نمی گویند ما در ایران هزاران مالک 
اشتر و رستم واقعی داریم؟ چرا به ترامپ نمی گویند که اسماعیل قاآنی نیز 
یک مالک اشتر و رستم خراسانی دیگر می باشد به واقعیت پیوسته است؟ 
چرا آقایان قلم به دست و سخنور ترامپ را نمی ترسانند؟ این که مردم و 
محور مقاومت را ضعیف نشان می دهند کار بد و اشتباه و جنگ افروزی 
است! چرا قلم به دستان منتقد و معترض، می خواهند ملت ایران و محور 
مقاومت را ضعیف نشان دهند؟ آیا با این کار دشمن را جری تر نمی کنند 

که فردا مالک اشتر   های ما را شهید کند؟
مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که ما خواهان جنگ نیستیم و جنگ 
نمی کنیم؟ هیچ آدم عاقلی جنگ نمی خواهد اما همه عاقالن حاضرند 
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بجنگند و خون بدهند ولی تسلیم ظلم نشوند و در مقابل زورگویی و 
استبداد سکوت نکنند. ملت ایران جنگ نمی خواهد اما تسلیم خواسته 
ناحق دشمن هم نمی شود و پای میز مذاکره تسلیم دشمن نمی نشیند 
و آنقدر مقاومت می کنند و امثال قاسم سلیمانی  ها را به میدان جنگ 
می فرستد تا دشمن بی عقل متوجه شود که خروج از پیمان امضا شده 
برجام با وجود محور مقاومت، سلیمانی ها و بیداری مسلمانان جهان در 

دنیای امروز، جایی ندارد.
مردم ایران امروز در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفتند همه با هم 
ضمن تقویت محور مقاومت و پرورش سلیمانی  ها، در انتخابات دوم اسفند 
امریکا حمله  پایگاه  به  با قدرت  تا همان گونه که  ۹۸ شرکت می کنیم 

کردیم و جنگ نشد، این بار هم جنگ نشود.
#انتخابات #دیپلماسی  #اقتصاد_مقاومتی  #سردار_قاآنی  #سردار_سلیمانی 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 23 بهمن 98
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42. نگذاریم فرصت طلبان میدان داری کنند
این روز ها فرصت طلبی در فضای مجازی برعلیه مردم و مسئولین کشور به 
بهانه کرونا از طرف مزدوران و فاسدانی مانند شهریاری ها به اوج رسیده است.

را خوب  تلویزیون  پیشه سابق  هنر  دارم که شهریاری  عزیزی  دوست 
میشناسد او میگفت شهریاری یک فرد فاسد و دروغگو و فرصت طلب است.

می گفت شهریاری اوایل بهمن و همزمان با خبر   های بروز کرونا در چین 
به بهانه دلسوزی و در واقع برای تشویق مردم به عدم حضور در راهپیمایی 
۲۲ بهمن )به سفارش اربابانش( مطلبی منتشر کرد اما حاال که تصور می کند 
می شود با طرح این موضوع که ما گفتیم شما گوش نکردید به گونه ای دیگر 

از اربابان پاداش بگیرد تا سوء استفاده بیشتری کرده باشد.
شهریاری ها خود به خوبی می دانند راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر   های کل 
کشور برگزار گردید، لیکن کرونا بعد از ۲0 روز که ایشان می گوید پیام داده 
است فقط در قم پیدا شد و بیش از یک ماه بعد به مشهد و شهر   های دیگر 
رسید و باز ایشان نمی گوید کشور   های دیگر از جمله ایتالیا، کره جنوبی، 
ژاپن  و حداقل صدکشور تاکنون بدون داشتن ۲۲ بهمن قبل و یا همزمان 
با ایران درگیر کرونا شده و می شوند، و نمی گویند آیا کشورهایی که تا حاال 
درگیر نشده و ۲۲ بهمن   های خود را ممنوع کرده اند درگیر کرونا نخواهند 
شد؟ فرصت طلبی افراد فاسد و مزدوری چون شهریاری ها که می خواهند با 
ریختن نمک به زخم مردم ایران اربابان خود را شاد و سرکیسه کنند، غیرقابل 

تحمل است و آن ها نباید در فضای مجازی میدان دار و یکه تاز باشند.
#رسانه #دشمن  #فاسد  #چین  #کرونا 

منتشر شده:           23 بهمن 98



فصل اول / یادداشت ها؛ بیم ها و امیدهای سال 98 100

43. رفتـن بـه پای صندوق    هـای رای را به وقت اضافی 
نکنیم موکول 

هر فردی اختیار دارد که رای بدهد یا ندهد اما همه باید بدانیم حتی 
اگر انتقاد داریم و معترضیم، شرایط به گونه ای است که باید در انتخابات 
شرکت کنیم. مردم فهیم ایران به ویژه خراسان رضوی می دانند که خون 
پاک شهید سلیمانی و همه شهدا، آنان را به پای صندوق    های رای دعوت 

می کند.
ایادی وی  و  ترامپ ظالم  نیز آگاهی دارند که  این مهم  به  درمقابل، 
همواره مردم را به عدم حضور در محل صندوق   های رای دعوت می کند. 
مردم عاشق سرباز وطن وسردار دل ها، حتمابه دعوت شهدا لبیک گفته و 

به ترامپ و  ایادی داخلی او »نه« می گویند.
مردم خراسان رضوی، دعوت رزم حسینی استاندار مخلص، معتدل و 
همرزم سرباز وطن که دل در گروی رفع مشکالت مردم این سرزمین 

دارد را برای حضور در انتخابات جدی گرفته و می گیرند.
مردم خراسان و مشهد، این انتخابات را مهم و حساس دانسته و برای 
سربلندی ایران و ایرانی، داشتن ٌمهر حضور در رای گیری این دوره را در 

شناسنامه خود محترم می دانند.
جبهه مردمی »مشهد برای همه«

#ترامپ #سردارسلیمانی  #انتخابات 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 3 اسفند 98
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44. پیروزی درجنگ بدون ایثار و از خودگذشتگی محقق 
نمی شود

این روز ها خبرهایی از جان باختن افرادی از افسران و سربازان مبارزه 
با دشمنی به نام ویروس منحوس کرونا در رسانه  های داخلی و با پیاز داغ 
بیشتر در رسانه  های خارجی منتشر می شود البته رسانه  های داخلی با 
هدف قدردانی و تشکر از ایثارگران نظام سالمت و رسانه   های دشمن به 
منظور ایجاد نگرانی بیشتر برای خانواده     های این عزیزان دنبال می کنند.

اما آن چه رسانه ها و مسئولین کشور از باب تقدیر از ایثارگران می گویند 
کافی نبوده و نیست بلکه باید هرچه سریعتر عنوان ایثار و فدا کاری را 
تحت  رزمندگان سالمت  خانواده  البته  کنند،  منظور  عزیزان  این  برای 
تاثیر خبر     های معرضانه رسانه     های دشمن قرار نمی گیرند و فداکاری را به 

احترام مردم ایران پذیرفته اند.
آن چه مسلم است ملت ایران سپاس گزار فرزندان خود که این روز ها در 
جنگ با ویروس کرونا لباس رزم دفاع از سالمت مردم را به تن کرده اند 
بوده و نام این خادمین را با سربلندی در تاریخ بهداشت و درمان کشور 

ثبت می کنند.
و  تشویق  نبرد  این  در  برای حضور  را  فرزندانشان  که  نیز  خانواده ها 

پشتیبانی می کنند، عزیز ایران و ایرانی بوده و هستند.
البته همان روز   های اول شروع نبرد توسط سربازان، بسیجیان و افسران 
سالمت با دشمنی به نام کرونا از فرمانده معظم کل قوا تقاضا شد درجه 
ایثار و شهادت به این عزیزان که عاشقانه در جنگ بر علیه کرونا شرکت 
دارند اهدا شود که امیدوارم این تقاضا مورد عنایت مقام معظم رهبری 
دفاع  پیشکسوتان  ویژه  به  رسانه  ها  و  مردم  از  این که  واقع شود، ضمن 
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مقدس درخواست می شود در این درخواست مشارکت کنند.
#شهادت  #ایثار  #تقدیر  #کرونا_را_شکست_می_دهیم#رسانه  #کرونا  #دلنوشته 

#دفاع_مقدس 

منتشر شده: کانال    دبیرخانه هماهنگی و پیگیری پویش های مردمی مقابله با کرونا- 8 اسفند 98
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45. ترسیدن و ترساندن دوای درد کرونا نیست
 آیا وقت آن نیست که باهم مهربان شویم و دست از دعوا   های سیاسی 

برداریم؟
 چرا به آنجا نرسیده ایم که دست از متهم کردن این و آن در تمام 

موارد به ویژه در خصوص کرونا برداریم؟
 آیا با متهم کردن شهر ها و جمعیت ها ازجمله مشهد مقدس به انتشار 
کرونا که به فضای کسب وکار آن به گردشگر و زائر وابسته است دراز مدت 

با خسارت مواجه نمی کنیم؟
این گونه  به  جوانان شهرمان  اشتغال  از  برای حمایت  نیست  بهتر   

شایعات دامن نزنیم؟
 چگونه می توانیم ایثار کادر پزشکی کشور و خانواده   های آن ها را که 

امروز سربازان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا هستند را قدر بدانیم؟
 چرا در فضای مجازی از هر مطلبی گفته می شود اما از ایثار نیرو   های 

خدماتی بیمارستان ها، پرستاران و پزشکان سخنی گفته نمی شود؟
 آیا نباید به مردم در مقابله با بیماری کرونا که امروز کشوری نیست 
که به این مریضی گرفتار نشده روحیه بدهیم و از انتشار اخبار دروغ و 

نگران کننده خودداری کنیم؟
 آیا بهتر نیست همزمان با اطالع رسانی لحظه به لحظه فوتی  های 
فوتی  یک  را جای  فردی خود  هر  لیکن  نیست،  زیاد  اگرچه  که  کرونا 
قرار می دهند و استرس می گیرد، توصیه   های بهداشتی و روحی   های از 

تلویزیون پخش شود؟
حساسیت  این  به  و  مقدار  همین  نیز  تصادفات  کشتار  اگر  آیا   
ایرانی  به خصوص  خودرو  و  جاده  خیابان،  از  مردم  شود  اطالع رسانی 
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وحشت نخواهند داشت؟
 آیا ترساندن بیش از اندازه مردم دوای درد کرونا هست؟ یا شرایط را 
بدتر می کند؟ یا این درست است به بهانه مبارزه با کرونا مردم را نسبت 

به باور   های دینی و دعا و مناجات بدبین کنیم؟
 آیا چینی ها با یک و نیم میلیارد جمعیت در هیچ کشور دیگری 
حضور ندارند که هرکس در هر کشوری به کرونا مبتال می شود بگویند 
مربوط به ایران است؟ آیا این تبلیغات برعلیه ایران تحت فشار تحریم با 

چه هدفی است؟
 آیا در افغانستان و دیگر کشور   های همسایه کرونا وجود ندارند که به 
بهانه جلوگیری از کرونا حتی ورود واگن  ها و کانتینر   های دربسته حامل 
کاالی ایرانی را ممنوع کنند؟ امروز واقعا کشوری هست که بگوید کرونا 

آنجا نیست؟
 بیاییم ضمن کنار گذاشتن اختالفات سیاسی، همه کمک کنیم از 
این شرایط که اگر چه نیاز به مراقبت جدی و رعایت مسائل بهداشتی 
دارد ولی در فضای کنونی بیشتر به دنبال جوسازی و روحیه شکنی است 

به سالمت عبور کنیم.
#خودرو  #افغانستان  #چین  #فضای_مجازی  #اشتغال  #گردشگری  #کرونا#کسب_و_کار 

 11 اسفند 1398
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46. مبارزه با کرونا؛ جنگی که در آن پیروز می شویم
بیانات حکیمانه امروز مقام معظم رهبر کادر درمانی کشور را درجایگاه افسران 

و سربازان خط مقدم جبهه مبارزه با دشمن قرارداد.
در یادداشت مورخه ۱0 اسفند سال جاری باتوجه به شیوع ویروس کرونا 
به عنوان خادمین مردم به چند مطلب پرداخته شد که خوشبختانه دوستان 
توانمند قلم بدست در رسانه ها و فضای مجازی به خوبی به آن پرداختند در این 
یادداشت برآنیم چند پیشنهاد و تقاضا را در جنگ با کرونا به خود، مردم و مقام 

معظم رهبری و مسئولین نظام تقدیم کنیم.
 درمانگرانی که جان را ایثار می کنند؛ در زمره شهدا محسوب کنید

اول باید مبارزه با کرونا را واقعا جنگ بدانیم که می دانیم. افراد حاضر در 
این جنگ را سربازان، افسران و ایثارگر بشناسید که می شناسیم. اگر چه در 
این جنگ به توفیق پروردگار متعال و عنایت معصومین با کمترین شهید بر 
دشمن پیروز خواهیم شد اما ضمن درخواست از پروردگار متعال برای حفظ 
این ایثارگران از آنجا که کادر درمانی همچون رزمندگان دفاع مقدس داوطلبانه 
و مطلع از خطرات در این نبرد مشارکت دارند از مقام معظم رهبری و فرمانده 
بزرگ مردم ایران اسالمی تقاضا داریم چنانچه سرباز یا افسری از کادر درمانی 
که در راه مبارزه با دشمن که همان کرونا است جان به جان آفرین تقدیم کرد 

در زمره شهدا محسوب شود.
 مسئولین با کسانی که سالح را از رزمنده می گیرند، برخورد کنند

همانگونه که در یادداشت قبل به خود تذکر دادیم و از جامعه تقاضا کردیم 
الزم است در این شرایط بیش از پیش باهم مهربان باشیم و با تهیه نیاز مبارزه 
با کرونا به صورت روزانه که کارخانه ها در حال تولید هستند، اجازه دهیم همه 

به این سالح ها دسترسی داشته باشند.
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حتما همه می دانیم این مبارزه را با کمک یکدیگر می توانیم با پیروزی به 
پایان برسانیم.

مسئولین و مردم در مبارزه با ستون پنجم که اقدام به احتکار سالح   های 
مبارزه با دشمن که همان کرونا است می کنند چون دشمن رفتار خواهند نمود 
و هیچ گذشتی اعمال نخواهند کرد و اگر الزم شد در انظار مردم به حساب 

آن ها رسیدگی می کنند.
 دولت به حافظین اشتغال کمک کند

کارآفرینان بسیاری در فضای کسب وکار این روز ها با بحران و خسارت سنگین 
مواجه هستند. حتما متولیان دولتی نهادها، سازمان ها و بانک ها با درک شرایط 
موجود تا آنجا که ممکن است به تالشگران اشتغال آفرین کمک می کنند تا از 

این جنگ نیز چون دفاع مقدس با موفقیت عبور کنیم.
 کارآفرینان تعدیل نیرو نخواهند کرد

کارآفرینان و سرمایه گذاران که به خوبی می دانند در پایان سال و دوران مبارزه 
با دشمن تامین نیاز   های مردم اهمیت بسیار دارد با فعال نگاه داشتن بنگاه خود 
تالش دارند بیشترین نیاز   های جامعه را تامین و بیش از گذشته مراقب کارگران 
که اعضای خانواده آن ها هستند بوده و با وجود همه مشکالت حقوق و دستمزد 
آن ها را حتی با حساسیتی بیش از شرایط معمول به موقع پرداخت می کنند و 

هیچ گونه تعدیل نیرو نخواهند نداشت.
کارآفرینان همانند ملکه   های کندوی زنبور عسل که حافظ کندوی خود 
هستند به خوبی می دانند حفظ بنگاه در این شرایط اصل مبارزه با دشمن است، 

حتما دعای کارگران، دور کننده بال از جامعه به ویژه کار آفرینان خواهد بود.
#خسارت  #بحران  #کسب_و_کار  #کارآفرینان  #اشتغال  #درمان  #رسانه  #فضای_مجازی  #کرونا 

#تولید #دفاع_مقدس   #جنگ  #بانک 

منتشر شده: سایت ستاد پشتیبانی مردمی مبارزه با کرونا و عواقب آن - 13 اسفند 98
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47. بحران در کسب وکار کارآفرینان
در  را  درمانی کشــور  کادر  رهبر  معظم  مقام  امروز  بیانات حکیمانه 

جایگاه افسران و ســربازان خط مقدم جبهه مبارزه با دشمن قرارداد.
در یادداشــت مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱0 باتوجه به شیوع ویــروس کرونا 
بــه عنوان خادمین مــردم به چند مطلب پرداخته شد که خوشبختانه 
دوستان توانمند قلم بدســت در رسانه ها و فضای مجازی به خوبی به آن 
پرداختند. در این یادداشــت برآنانیم چند پیشنهاد و تقاضا را در جنگ 
با کرونا به خود، مردم و مقام معظم رهبری و مســئولین نظــام تقدیم 
کنیم.مبارزه با کرونا را واقعا جنگ بدانیم که میدانیم، افراد حاضر در این 
جنگ را ســربازان، افســران و ایثارگر بشناســید که میشناســیم. اگر 
چه در این جنگ به توفیق پروردگار متعال و عنایت معصومین با کمترین 
شهید بر دشمن پیروز خواهیم شد اما ضمن درخواست از پروردگار متعال 
برای حفظ این ایثارگران، از آنجا که کادر درمانی همچون رزمندگان دفاع 
مقدس داوطلبانه و مطلع از خطرات در این نبرد مشــارکت دارند، از مقام 
معظم کل قوا و فرمانده بزرگ مردم ایران اســامی تقاضا داریم چنانچه 
ســرباز یا افسری از کادر درمانی که در راه مبارزه با دشــمن که همان 
کرونا است جان به جان آفرین تقدیم کرد در زمره شهدا محسوب شود.

همانگونه که در یادداشت قبل به خود تذکر دادیم و از مردم جامعه 
تقاضا کردیم که در این شــرایط بیش ازپیش با هم مهربان باشیم و با 
تهیه نیاز مواد مبارزه با کرونا، بــه صورت روزانه که کارخانه ها در حال 
تولید آن ها هســتند اجازه دهیم همه مردم به این امکانات دسترسی 
یکدیگر  به  کمک  با  را  مبارزه  این  می دانیم  همه  حتما  باشند،  داشته 

می توانیم با پیروزی به پایان برسانیم.
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احتکار  به  اقدام  که  پنجم  ستون  با  مبارزه  در  مردم  و  مســئولین 
سالح   های مبارزه با دشمن که همان کرونا است می کنند، چون دشمن 
رفتار خواهند نمود و هیچ گذشتی اعمال نخواهند کرد و اگر الزم شد در 

انظار مردم به حساب آن ها رسیدگی می کنند.
کارآفرینان بســیاری در فضای کسب وکار این روز ها با بحران و خسارت 
و  ســازمان ها  نهادها،  دولتی  متولیان  حتما  هســتند،  مواجه  سنگین 
بانک ها با درک شرایط موجود تا آنجا که ممکن اســت به تالش گران 
اشتغال آفرین کمک می کنند تا از این جنگ نیز چون دفاع مقدس با 

موفقیت عبور کنیم.
کارآفرینان و سرمایه گذاران که به خوبی می دانند در پایان ســال و 
دوران مبارزه با دشمن، تامین نیاز   های مردم اهمیت بســیار دارد و با 
فعال نگاه داشتن بنگاه خود تالش دارند بیشترین نیاز   های جامعه را تامین 
و بیش از گذشته مراقب کارگران که اعضای خانواده آن ها هستند بوده 
و با وجود همه مشــکالت حقوق و دستمزد آن ها را حتی با حساسیتی 
به موقع پرداخت می کنند و هیچ گونه تعدیل  از شرایط معمول،  بیش 
نیرو نخواهند نداشــت. کارآفرینان همانند ملکه   های کندوی زنبور عسل 
که حافظ کندوی خود هستند، به خوبی می دانند حفظ بنگاه در این 
شــرایط اصل مبارزه با دشمن است، حتما دعای کارگران دور کننده بال 

از جامعه به ویژه کارآفرینان خواهد بود.
جبهه مردمی »مشهد برای همه«

#کرونا_را_شکست_می_ #کرونا  #جنگ  #فضای_مجازی  #رسانه  #کارآفرینان  #کسب_و_کار 

#تولید #بانک  #دفاع_مقدس  #ایثار  دهیم 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 14اسفند 98
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48. »درجه ایثار« به سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا 
اعطا شود

ایــن روز ها خبرهایــی از جان باختن افرادی از افســران و ســربازان 
مبارزه با دشمنی به نام ویروس منحوس کرونا در رسانه   های داخلی و با 
پیاز داغ بیشتر در رسانه   های خارجی منتشــر می شود البته رسانه   های 
داخلی با هدف قدردانی و تشــکر از ایثارگران نظام ســالمت و رسانه   های 
عزیزان  این  خانواده   های  برای  بیشــتر  نگرانی  ایجاد  منظور  به  دشمن 
اوضاع را دنبال می کنند. اما آن چه رســانه ها و مســئولین کشــور از 
باب تقدیر از ایثارگران می گویند کافی نبوده و نیســت بلکه باید هرچه 

ســریعتر عنوان ایثار و فداکاری را برای این عزیزان منظور کنند.
البته خانواده رزمندگان سالمت تحت تاثیر خبر   های مغرضانه رسانه   های 
دشمن قرار نمی گیرند و فداکاری را به احترام مردم ایران پذیرفته اند. 
آن چه مســلم اســت ملت ایران سپاس گزار فرزندان خود که این روز ها 
از ســالمت مردم را به تن  با ویروس کرونا لباس رزم دفاع  در جنگ 
کرده اند، بوده و نام این خادمین را با سربلندی در تاریخ بهداشت و درمان 

کشور ثبت می کنند.
و  تشویق  نبرد  این  در  حضور  برای  را  فرزندانشان  که  خانواده هایی 
پشتیبانی می کنند عزیز ایران و ایرانی بوده و هستند. سربازان، بسیجیان 
و افسران سالمت با دشمنی ِ البته همان روز   های اول شروع نبرد به نام 
بوده  نهایت مشــخص خواهد شد دست دشمن در آن  _که در  کرونا 
است_ از فرمانده معظم کل قوا تقاضا شد درجه ایثار و شهادت به این 
عزیزان که عاشقانه در جنگ بر علیه کرونا شــرکت دارند اهدا شود که 
امیدوارم این تقاضا مورد عنایت مقام معظم رهبری واقع شــود، ضمن 
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این که از مردم و رسانه ها به ویژه پیشکسوتان دفاع مقدس درخواست 
می شود در این درخواست مشارکت کنند.

#جنگ  #دفاع_مقدس  #شهادت  #کرونا_را_شکست_می_دهیم#ایثار  #کرونا  #رسانه 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 19 اسفند 98
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49. اهدای درجه شهادت به ایثارگران نظام سالمت
روز گذشته مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا عنایت نموده و موافقت 
فرمودند تا به ایثارگران نظام سالمت کشور که در مبارزه با کرونا جان 
فدایی می کنند، درجه شهادت خدمت تعلق گیرد. رهبر معظم انقالب 
بر شهید خدمت محسوب شدن کادر  بهداشت مبنی  با پیشنهاد وزیر 
پزشکی، پرستاری،  بهداشتی و خدماتی که در جبهه خدمت رسانی به 

بیماران مبتال به کرونا جان خود را از دست دادند موافقت کردند.
با توجه به درایت رهبری و با شناختی که از فرمانده معظم کل قوا و 
مرجع تقلید شیعیان موال علی )ع( داشتم، مطمئن بودیم که معظم له 
این عنایت را نسبت به ایثارگران این روز   های ملت ایران خواهند داشت از 
همین رو اعضای جبهه مردمی »مشهد برای همه« تقاضای اهدای درجه 
ایثار و شهادت به خدمت گزاران نظام سالمت کشور که در مقابله با کرونا 
از  یادداشتی  تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱0، در  را در  جان فدای مردم می کنند 
جایگاه کارگروه مقابله با عواقب کرونا جبهه مردمی»مشهد برای همه« از 
طریق رسانه ها به حضور مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا تقدیم 
کردند که آن یادداشت و یادداشت   های بعدی در دو تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱4 

و ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ در روزنامه »صبح امروز« نیز منتشر گردید.
اکنون که مقام عظمای والیت با این پیشنهاد و تقاضایی که متعاقب، 
انتشار آن توسط وزیر فداکاربهداشت و درمان که خود فرماندهی ایثار 
گران نظام سالمت را به عهده دارد به معظم له تقدیم گردیده موافقت 
که  داشتند  باور  جبهه  این  مردمی  اعضای  که  خوشحالیم  فرمودند، 

فرماند   های رئوف و مهربان دارند.
اعضای این جمع مردمی و کانون کار آفرینان استان ضمن سپاس گزاری 
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از عنایت رهبری مقام معظم رهبری که نسبت به زنان و مردان نظام 
سالمت، تقاضای اهدای درجه ایثار حضور در نبرد با ویروس منحوس 
کرونا به تناسب مدت خدمت سربازان، بسیجیان و افسرانی که بر این 
تقدیم  ایران  مردم  خیمه  عمود  خدمت  نیز  را  می شوند  پیروز  دشمن 

می کنند و اطمینان دارند مورد عنایت رهبر معظم قرار خواهد گرفت.

دبیرخانه پیگیری و هماهنگی پویش های مردمی مقابله با کرونا  استان خراسان رضوی

#رسانه  #بسیج  #کرونا 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 22 اسفند 98
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منتشر شده:صفحه شخصی - 15 اسفند 98

50. شخصیت مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی معتدل و 
مردمی بود

شخصیت مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی معتدل و مردمی بود شخصیتی 
که جایگاه ویژه در تحقق انقالب اسالمی داشت و با این که می توانست 
یا  و  اسالمی  مجلس شورای  ریاست  ریاست جمهوری،  جایگاه   های  در 
قوه قضائیه قرار گیرد اما سنگر خدمت به مردم خراسان بزرگ و  خادمی 
عشقش امام هشتم )ع( را ترجیح داد، او بزرگ مردی بود که تمام عمر 
با برکت خود را در خانه ای محقر پشت حسینه امام رضا)ع( سپری کرد 
که قبل از انقالب در همان خانه زندگی می کرد، در حالی که آیت اهلل 
واعظ طبسی شرعا و قانونا می توانست با میلیارد ها تومان سهم تولیت از 
درآمد   های آستان قدس بهترین امکانات را برای خود فراهم کند اما ریالی 
از آن سهم شرعی و قانونی برای خود برنداشت و به آستان قدس تقدیم 

کرد.
صبر و مقاومت آن شخصیت معتدل و مردمی در مقابل نامالیمت هاي 
تحمیل شده از جانب سیاسیون نزدیک به هر دوجناح )که بنده هشت 
سال در دوران ساخت صحن های جامع رضوی، کوثر، غدیر، زیرگذر و 
ایشان  این مرام و منش را شاهد بودم( مثال زدنی است،  پارکینگ ها، 
تالش نمود تا برگزار نمود تا قدر خدمت و سازندگی و پیشکسوتان فهیم 
انقالب اسالمی دانسته شود و رفتارش پاسخی به آن ها باشد که همیشه 
بهانه برای قدرنشناسی خود دارند؛ »روزی به دلیل بازی   های سیاسی، روز 
دیگر نامهربانی با مشی سازندگی و یا رفتار بازماندگان، نامهربانی و تهمت 

به بزرگان انقالب اسالمی را توجیه می کنند«.
#انقالب #مقاومت  #قانون 
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51.خطاب به هم استانی های عزیز
کرونا را شکست می دهیم

مردم ایران سختی   های زیادی چون دفاع مقدس، تحریم   های بزرگ و 
اغتشاشات را پشت سرگذاشته اند. کرونا را نیز با ایثارگران سالمت خود و 
رعایت توصیه بهداشتی، عدم اجتماع و ماندن در خانه ها شکست می دهند.

#تحریم  #دفاع_مقدس  #کرونا_را_شکست_می_دهیم  #کرونا 

منتشر شده: سایت ستاد پشتیبانی مردمی مبارزه با کرونا وعواقب آن - خراسان رضوی - 21 اسفند 98
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52.پیام پایان سال 98 
روز   های رونق در انتظار ایران است 

و سختی  مناسب  چندان  نه  شرایط  دنیا  که  بود  سالی  سال ۱۳۹۸ 
سال  از  برجام  پسا  در  که  اسالمی  ایران  میان  این  در  کرد.  تجربه  را 
بردارد و فضای  تا قدم هایی در مسیر رفع مشکالت  بود  ۹۶ در تالش 
کسب وکار برای اهالی اقتصاد، جان تازه ای گرفته بود، با انتخابات آمریکا 
که سرمایهداری اسلحه ساز، آدم کش سرکش و قلدور به نام ترامپ را 
بر دنیا تحمیل کردند و او با اقدامات خارج از عقل و منطق و بر خالف 
هنجار   های معمول انسانیت توافق نامه مورد تایید و تصویب سازمان ملل 
را باطل و تحریم    های ظالمانه را به منظور تسلیم مردم ایران اسالمی اعالم 
کرد، مواجه گردید و ملت ایران اسالمی را در وضعیتی قرار داد که در 
مقابل خود، دو راه بیشتر نداشت؛ تسلیم کامل در برابر خواسته استکبار 
به  البته  دنیا  مردم  همه  برای  ابتدا  همان  جانانه.  مقاومت  یا  و  جهانی 
جز ترامپیست ها، مشخص بود که مردم سرزمین ایران انقالبی، هیچ گاه 
تسلیم نخواهند شد و یقینا راه مقاومت را انتخاب می کنند که این گونه 
نیز شد. البته ترامپیست    های جمهوری خواه اسلحه فروش آمریکا، تصور 
می کنند که جمهوری اسالمی ایران، حد اکثر ۶ ماه توان مقاومت دارد 
چرا که آن ها از یک طرف به تحریم ها و از طرف دیگر به مزدوران ایرانی 
خود دل بسته بودند. اکنون بعد از بیش از ۳0 ماه با این که متوجه شده اند 
پیروان قرآن مجید در ایران، در صورت لزوم، ۱۲0 ماه، در مقابل همه 
مشکالت و سختی ها مقاومت می کنند، به دلیل دعوا   های حزبی داخلی 
خود، حاضر نیستند شکست خود را قبول کنند لذا با وجود درگیر شدن 
همه کشور   های دنیا از جمله آمریکا و ایران به ویروس منحوس کرونا، 
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همچنان بر طلب تحریم ها می کوبند تا شاید در انتخابات آتی از این اقدام 
بی شرمانه محصول برداشت کنند؛ هرچند که برخی معتقدند که تبعات 
این ویروس حاصل خیانت آمریکایی  ها به دنیا است که البته حال خود 

نیز در آن گرفتار شده است.
حوادث و مشکالت مردم ایران اسالمی در سال   های گذشته از جمله 
سال جاری، فقط مقامت در برابر تحریم  ها و از آن بدتر توطئه   های آمریکا 
نبوده بلکه با حوادث طبیعی و غیر طبیعی گوناگون فسادها، اغتشاشات، 
سقوط  سلیمانی،  شهید  وطن  سرباز  بزرگ  شهادت  لرزه،  زمین  سیل، 
هواپیما و حاال نیز ویروس کرونا، مواجه بوده است. با این وجود، توفیقاتی 
نیز حاصل شد که بزرگ ترین آن حمله به پایگاه    های آمریکا بعد از هفتاد 
سال وشکستن شاخ گاوی به نام ترامپ و تحکیم محور مقاومت بوده 
»مثلث  محلی،  برنامه   های  اجرای  با  نیز  رضوی  خراسان  در  است.البته 
اتفاقات خوبی درحال رخ دادن بود که کرونا در آن  توسعه اقتصادی« 

اختالل ایجاد کرد.
به هرجهت باید اضافه کنم که در این بین، از یک طرف اقشار کم درآمد 
و  کارآفرینان  دیگر  طرف  از  و  کارمندان  و  روستائیان  کارگران،  مثل 
سرمایه گذاران که به فرموده موال علی)ع( عموما از آرام ترین و منصف ترین 
انسان  ها هستند، بیشترین سختی ها را تحمل کردند و خم به ابرو نیاوردند.

در این رابطه، حرف بسیار است اما چون می خواهم از کرونا و سال آینده 
نیز بنویسم، پس نوشتن بیشتر در این مورد را به وقت مناسب موکول 

می کنم.
یا غیرعمدی  بالیایی است که عمدی  از  بتوان گفت  کرونا که شاید 
توسط انسان  ها رقم خورده، پایان سال ۱۳۹۸ را برای مردم همه دنیا از 
جمله ایران اسالمی به شدت تلخ کرد. به گونه ای که ایرانیان اکنون باید 
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در دو جبهه سختی تحریم  ها، توطئه  ها و کرونا در جنگ باشند و مقاومت 
ایران  اما این مهم از قدرت ملت اسالمی  کنند که بسیار دشوار است؛ 
خارج نیست. اگر مردم همان همکاری و مقاومتی را که در برابر تحریم ها 
و حوادث از خود نشان دادند، در برابر این ویروس منحوس نیز داشته 
از دعوا   های سیاسی خود دست  نیز  باشند که حتما دارند و مسئولین 
و عنایت  پروردگار متعال  به لطف  را سرکوب کنند،  و فساد ها  بردارند 
خاندان عصمت و طهارت به ویژه امام رئوفمان حضرت رضا )ع( که بستن 
اجباری درب حرم مطهرش برای حفظ جان عاشقان آن مهربان باعث 
بحران  این  از  است  جاری شدن اشک چشمان همه عالقه مندان شده 
نیز با سربلندی خارج می شویم. البته سرعت این خروج متوجه رعایت 

توصیه   های بهداشتی به خصوص در خانه ماندن از طرف مردم است.
به سال آینده بسیار امیدواریم چرا که می گویند فواره چون بلند شود، 
سرنگون شود. سختی   های تحمیل شده به جهت آن چه که گفته شد، 
برای ایران و ایرانی آن چنان بلند بوده که وقت سرنگونی آن با عنایت ایزد 

منان نزدیک به نظر می رسد.
#کرونا_را_شکست_می_دهیم  #کرونا  #رانت  #سرمایه گذاری#فساد  #سرمایه  #کارآفرینی 

#مثلث_توسعه_اقتصادی

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 28 اسفند 98
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فصل دوم
گفت وگوها؛ پندها و اندرزهای سال ۹۸

1.رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:
کارگران، بسیجیان اقتصاد جامعه هستند

می توان  را  کارگران  گفت:  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
بسیجیان اقتصاد جامعه امروزی دانست.

محمدحسین روشنک درخصوص روزکارگر بیان کرد: قشرکارگر بسیار 
را  جامعه خود  قدرکارگران  باید  ما  همه  اساس  برهمین  است؛  محترم 
ارتش  افسران  از  باید همچنان که دردفاع مقدس  نیز  و جامعه  بدانیم 
وسپاه حمایت می کرد و بسیجی را نماد مقاومت می دانست، ضمن حمایت 
ازکارآفرینان وگردانندگان فضای کسب وکار، کارگر را بسیار محترم بداند 
و همان نگاهی راکه در دوران دفاع مقدس به فرماندهان ارتشی، سپاهی 
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و بسیجی داشته را امروز نسبت به این افراد داشته باشد.
وی افزود: امروز هم باید همان احترامی که برای سربازان دفاع مقدس 
داشتیم را برای کارگران قائل شویم.کارگر را باید بسیجی اقتصادی بدانیم 
نسبت  را  نگاه  این  اگر  می کند.  تحمل  را  وکمبودها  که سختی ها  چرا 
کشور  جامعه،  به  نسبت  کارگر  هم،  مقابل  در  باشیم،  داشته  کارگر  به 
و کارفرما، اقتصادکشور را محترم می شمارد. البته قطعاً کارگر این نگاه 
رادارد و این ما هستیم که باید آن ها را درک کرده و قدر آن ها را بدانیم.

اگر  رو،  این  از  افزود:  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
بخواهیم کارگران جامعه رابا توجه به شرایط امروز مقایسه کنیم، باید 
آنان را همانند بسیجیانی بدانیم که در دوران دفاع مقدس با وجود همه 
سختی ها و مشکالت از خودگذشتگی کردند و بانداشته ها، زندگی سختی 

را تحمل نموده و از مرزوبوم این کشور دفاع کردند.
روشنک گفت: اگرامروز بر این باور هستیم که افسرانی باقدرت نظامی 
حضوردارند وبه نوعی افسران جبهه مقاومت به شمارمی روند، بایدکارگران 
امروز را همانند سربازان وبسیجیان دراین میدان دانست اما این که امروز 
جامعه ما نسبت به کارگران تاحدی بی توجه شده ، به دلیل این است که 

برای آن ها برنامه مدونی طراحی نشده است.
وی اظهارکرد: این قشر از جامعه همانند بسیجیانی که در راه کشور 
فداکاری کردند، هستند؛ چرا که همین کارگران با وجود قرارگرفتن رکود 
در شرایط بحران تحریم ها و مشکالتی که ترامپ برای مردم و اقتصاد 

کشور ما به وجود آورده، توانسته اند این درد بزرگ را تحمل کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بابیان این که کارگر ما با 
میزان حقوق وگرانی هایی که وجود دارد، کاماًل ایثار می کند و باید با دید 
ایثارگر به او نگاه کرد و قدر او را دانست، گفت: بنابراین به نظرمن کارگر 
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جامعه امروز که با حداقل ها زندگی می کندو اقتصاد کشور را می چرخاند، 
ایثارگران  باید همانطورکه برای  همواره بسیارمحترم و عزیز است و ما 
ارزش قائل هستیم، برای کارگران هم احترام خاصی قائل شویم وبه نوعی 

آن ها را ایثارگران جامعه خودبدانیم.
ازکارگران به چشم  وی اظهارکرد: شاید موضوعی که درمیان برخی 
بخورد، این باشدکه آن ها گاهی مسائل و مشکالتی که برای کارفرمایان 
یا کارآفرینان وجود دارد را درک نمی کنند و دلیل این امر می تواند این 
باشدکه برخی از افراد هستندکه به این قشر جامعه نفوذکرده و آن ها 
ازکار خود سرباز می زنند؛ این در حالی است که اکثرکارگران جامعه ما 
کارفرمای خود را درک می کنند و همراهی الزم را با او دارند و می دانند 
همانطورکه برای خودشان مشکالت اقتصادی وجوددارد، به همان میزان 

هم بر سر راه کارفرمایان این مشکالت و مسائل وجود دارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عنوان کرد: امروز همدلی 
این موضوع  به وجودآمده که در گذشته  فراوانی میان کارگر وکارفرما 
کمتربه چشم می خورد.متاسفانه برخی ازگروه های سیاسی وقتی برکشور 

تحمیل شدند و میان کارآفرین و کارگران فاصله  ایجادکردند.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو به مقوله کار و پرداختن به این 
موضوع اشاره کرد وگفت: مقوله کار و اقتصادکه کارگر عضوی ازآن است، 
خط مقدم جبهه به شمار می رود و بر همین اساس است که مقام معظم 
اقتصادی  با موضوعات متنوع  رهبری در چند سال اخیر شعار سال را 
نام گذاری می کنند؛ زیرا می دانند مقابله با دشمن مقابله نظامی نیست 
نیزکارگران  اقتصادی  مقابله  اصلی  و عنصر  است  اقتصادی  مقابله  بلکه 
کند،  تالش  که  هرچه  هم  کارآفرین  نباشند،  کارگران  اگر  و  هستند 

نمی تواند کاری انجام دهد.
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان این که رونق تولید 
با همت کارگر به  وجود می آید وکارگران هستند که می توانند رونق تولید 
را محقق کنند، اظهارکرد: اگر در دوران دفاع مقدس سربازان و بسیجیان 
نبودند، یقینا ما نمی توانستیم حتی به اندازه چند روز در مقابل دشمن 
ایستادگی کنیم. از این رو مقوله کار هم مانند همان مقوله جنگ است 
چرا که نقش کارگران در مقابله با تحریم ها وقبول چنین شرایط سختی ، 
می تواند بسیارمهم باشد و آن ها هستندکه به تولید بیشتر و باکیفیت 

کمک می کنند.
#دفاع_مقدس  #کارآفرینی  #رونق_تولید  #صادرات  #تولید  #تحریم  #رکود  #کسب_و_کار 

#سپاه  #بسیج 

منتشر شده: خبرگزاری ایکنا - 28 اسفند 98
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2- 60 درصد صادرات ریلی كشور از مرز خراسان رضوی 
انجام می گیرد

گفت:  رضوی  واردکنندگان خراسان  و  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
بیش از ۶0 درصد صادرات ریلی کشور از طریق مرز این استان انجام 
می شود اما مشکالت ۲0 ساله کمبود واگن دراین حوزه برطرف نشده 

است.
خراسان  صادرات  توسعه  کارگروه  نشست  در  روشنک  محمدحسین 
رضوی افزود: بیش از ۲0 سال است که کمبود واگن بخش صادرات این 
استان را دچار مشکل کرده وخواسته های صادرکنندگان مبنی بر رفع این 

مشکل محقق نمی شود.
وی عدم امکان سیرواگن های ایرانی درشبکه ریلی کشورهای سی.آی. 
اس )CIS( را مهم ترین دلیل کمبودواگن برای صادرات کاال از خراسان 
رضوی دانست و اظهار داشت: صدور مجوز تامین واگن برای اشخاص 
وشرکت های مختلف زمینه ساز افزایش قیمت واگن و در نتیجه افزایش 

هزینه های صادرات دراستان شده است.
وکشاورزی  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
ریلی،کندی  واردات  سوی  دیگرکاهش  از  داد:  رضوی  ادامه  خراسان 
واگن  تامین  متولی  بودن  نامشخص  درکشور،  روسی  سیرواگن های 
دراستان، اضافه شدن سایرکاالها به سبد صادرات، روند خصوصی شدن 
راه آهن در کشورهای آسیای میانه برمشکالت صادرات حوزه ریلی استان 

افزوده است.
وی با اشاره به راهکارهایی برای رفع مشکل کمبود واگن در استان 
اول  از  برای واگن صادراتی  واردات  نکردن هرگونه مجوز  گفت: تمدید 
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خرداد ماه امسال، تامین واگن صادراتی و زیرساخت مناسب حمل ریلی 
توسط راه آهن جمهوری اسالمی ایران ضروری است.

روشنک افزود: الزم است اخذ هرگونه تصمیم گیری و ارائه مجوزبرای 
تامین واگن توسط بخش خصوصی با نظرکمیته نظارت برسیاست گذاری 
تامین وتوزیع واگن مستقر در راه آهن باتوجه به سهم صادراتی استان 

درحوزه صادرات ریلی کشور، انجام گیرد.
اظهار  رضوی  خراسان  واردکنندگان  و  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
داشت: مشکالت حمل ریلی کاال به تاجیکستان به دلیل مخالفت دولت 
ترکمنستان با ترانزیت ریلی ازمسیر این کشوراست لذا پیشنهاد می شود 
بارنامه  تعویض  بر  ازبکستان مبنی  راه آهن  و  ایران  راه آهن  بین  توافقی 
واگن بدون تخلیه و بارگیری به دلیل هزینه های زیاد آن منعقد شود و 
این توافق نامه تا زمانی که روابط دوکشور ترکمنستان و تاجیکستان به 

روال عادی برگردد، ادامه داشته باشد.
#آسیای_میانه  #بخش_خصوصی  #کشاورزی  #معادن  #صنایع  #بازرگانی  #واگن  #صادرات 

#کاال  #دولت  #ازبکستان  #ترکمنستان  #تاجیکستان  #راه_آهن 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 26 اردیبهشت 98
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3.»شهید صیاد شیرازی« در رأس ارتشی های بسیجی بود

بین  در  ما  گفت:  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
ارتشی بسیجی  ارتشی هاهم  بین  داریم، در  سپاهی ها سپاهی بسیجی 

داریم وصیاد در رأس ارتشی های بسیجی بود.
محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
در مراسم کمین گل سرخ گفت: از شهید صیادشیرازی گفتن کارساده ای 
نیست، کار صیاد شیرازی در دفاع آنقدری اهمیتی نداشت که در اتحاد 

سپاه و ارتش بااهمیت بود.
وی تصریح کرد: منظور این نیست که نقش صیاد در دفاع کم رنگ 
پررنگ  آنقدر  ارتش  و  بین سپاه  اتصال  و  اتحاد  او در  بلکه نقش  بود، 
است که اگر امروز این اتحاد وجود دارد از تالش ها و نقش بی بدیل و 

بی نظیر او است.
»در  کتاب  درباره  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
امروزه  بردم،  لذت  متن  روانی  از  بگویم  باید  گفت:  گل سرخ«  کمین 
نویسنده هایی که از جنگ و جبهه می نویسند، کارشان کمتر از فردوسی 

نیست.
جنگ  خودگذشتگی  از  و  ایثار  تصویر  نتوانستیم  ما  افزود:  روشنک 
را نشان دهیم، صدا وسیما، رسانه ها و مطبوعات ما نتوانستند به خوبی 

جنگ را بیان کنند.
تنها  ما  تولیدات  تصریح کرد:  دفاع مقدس  تولیدات  از  انتقاد  با  وی 
بخشی از واقعیت است و فیلم هایی که ساختند هم خوب نیست، اگر 

راست می گویند کتاب را فیلم کنند.
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#کتاب خوانی #کتاب  #سپاه  #بسیج  #ارتش  #دفاع_مقدس 

منتشر شده:باشگاه خبرنگاران جوان - 5 خرداد 98

منبع تصویر: گذرگاه و نظرگاه عاشقی
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4.صادرکنندگان مقصر عدم بازگشت ارز نیستند
محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
گفت: قبال هم گفته بودم که با توجه به اقدامات وتصمیمات دولت در 
راستای سیاست ارزی، بیش از ۶0 درصد ارز حاصل از صادرات بازنخواهد 

گشت.
وی تاکیدکرد: هشدار داده بودم که درقبال بیش از ۵0 درصد ارزهای 
عرضه شده برای واردات، کاالیی وارد نخواهد شدکه همانطور هم شد؛یعنی 

مسائله ای نبوده که قابل پیش بینی نباشد.
روشنک اظهار کرد: پیشنهاد ما در سال ۹۸ این است که باید کاالهای 
خود  به  که  ارزی  میزان  و  اقتصادی  جایگاه  امنیت،  نظر  از  صادراتی 
اختصاص می دهند بررسی شود و سبد کاالهای کشاورزی، صنایع دستی 

و صنایع سبک و محصوالت  هایتک یا تکنولوژی باال را جدا کنیم. 
پس از دسته بندی گروه های کاالیی، واردات برخی که مورد نیاز هستند 
اما دردسته کاالهای اساسی قرارنمی گیرند، در مقابل صادرات برخی از 
گروه کاالهایی قرارگیرد؛ یعنی واردکننده تنها با اظهارنامه صادراتی بتواند 
کاالیی را وارد کشور کند. متاسفانه ارزها برای واردات به افرادی داده شد 
که نورچشمی و دارای ارتباطات بودندکه آن ها نیز ارز ها را بازنگرداندند. 
تجارت درکشور ما متولی ندارد و این مشکالت ناشی از این مساله است؛ با 
جداسازی وزارت تجارت، باید انتظار می داشتند که امروز به دلیل نداشتن 
بیاید درحالی که بسیاری  به وجود  این مشکالت  متولی حوزه تجارت 

متوجه این مسائل نیستند. 
روشنک درپایان سخنانش تاکیدکرد: با توجه به اقدامات وتصمیمات 
دولت درراستای سیاست ارزی، بیش از ۶0 درصد ارز حاصل از صادرات 
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بازنخواهد گشت و در قبال بیش از ۵0 درصد ارزهای عرضه شده برای 
واردات، کاالیی وارد نخواهد شد که همانطور هم شد؛ یعنی مسئله ای 

نبوده که قابل پیش بینی نباشد.
#امنیت  #واردات  #کاال  #دولت  #صادرات  #ارز  #ادغام_وزارت_خانه ها  #دستکاری_درساختارها 

#رانت #شفافیت  #صنایع_دستی  #تجارت  #کشاورزی 

منتشر شده: روزنامه دنیای اقتصاد- 7 خرداد 98
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5.رمز گشایی ازهویت صادرکنندگان نوظهور؛
گزارشی ازآسیب های فعالیت64٠٠ صادرکننده تازه وارد

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران می گوید:پارسال۶400 صادرکننده 
جدیدواردکارزارصادرات کشورشده اندکه پیش از این سابقه ای در تجارت 
خارجی نداشته اند. رقابت تازه واردها با صادرکننده های اصیل، برنده شدن 
تازه واردها در این میدان و خانه نشین شدن قدیمی های صادرات کشور از 
تحلیل های پر تکرار این روزهاست. در جلسه اخیر صادرکنندگان خراسان 
رضوی با استاندار نیز مشابه این صحبت ها را به وفور شنیدیم. موضوع 
وقتی جالب تر می شود که به یاد بیاوریم بخشی از ارز حاصل از صادرات 
-که در رقم میلیاردی آن اختالف نظر وجود دارد- به هیچ  شکلی به 
کشور برنگشته است. سؤاالتمان متعدداست. آیا شما می توانید به خودتان 
بقبوالنید که تازه واردها، فرایند پیچیده صادرات شامل بازاریابی در کشور 
بیگانه، تأمین کاال، حمل و نقل و... را درعرض چندماه به دست بگیرند و 
رقیبان قدیمی و بازار شناخته خود را از میدان صادرات به در کنند؟ اصال 
سر و کله  این تازه واردها از کجا پیدا شد و چه بر سر اقتصاد و تجارتمان 

آورد؟
 سوءاستفاده چی های حرفه ای

قائل  تفکیک  نوظهور،  صادرکنندگاِن  میان  و  باشیم  منصف  بیایید 
تازه واردها ۲ دسته اند:  ایران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  به زعم  شویم. 
صادرکنندگان نوپا و صادرکنندگان سایه. با گروه نخست کاری نداریم. 
آن ها کارآفرینان جوان و صاحبان واحدهای تولیدی  هستند که تازه به 
بهره برداری رسیده اند. اما گروه دوم چه کسانی هستند؟ پدرام سلطانی 
برای توصیفشان ازاصطالح سوءاستفاده چی های حرفه ای استفاده می کند 
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و می گوید: آن ها صیادانی ماهرند که از هر آب ِگل آلودی ماهی می گیرند. 
زمانی آب گل آلود آن ها در واردات جانمایی شده است، بار دیگر در ثبت 

شرکت های کاغذی برای فرار از مالیات، گاهی هم در صادرات.
 پنج پیامد

زمان رابه عقب برمی گرداند، به ۲۵ فروردین سال ۹7، ۵ روزپس ازاعالم 
اتحادیه صادرکنندگان  برای هردالر.رئیس  تومان  نرخ دستورِی 4۲00 
خراسان رضوی از نامه ای می گوید که خطاب به سیاست گذاران دولتی 
نوشته شده است و در آن نسبت به ۵ پیامد این تصمیم هشدار داده و 
گفته بود: ارزی که تصور می کنید از محل صادرات به کشور برمی گردد، 

در عمل برنمی گردد.
حدود 4۵ میلیارد دالر صادرات خواهید داشت که دست کم ۲۵ میلیارد 
دالرآن باز نخواهد گشت. پیامد دوم این است که برای واردات کاال ارز 
دولتی  ارز  نرخ  با  وارد می شود،  کاال  وقتی  اما  می دهید  تومانی   4۲00
دست مردم نمی رسد و سودآن به جیب عده ای خاص می رود. سوم این که 
درآمدهای مالیاتی از محل صادرات محقق نخواهد شد. چهارم: درجریان 
تعهد ارزی، عده ای از صادرکننده های َقَدر از صادرات دور و برندها نابود 
می شوند. پنجمین پیامدی که محمدحسین روشنک یادآوری می کند، به 
سؤال ما دراین گزارش ارتباط مستقیم دارد: یک عده بازرگان جدید یا 
دست کم با اسم جدید در حوزه صادرات و واردات پیدا می شوند که در  به 
 در دنبالشان می گردید و پیدایشان نمی کنید. او منظورش را این طور بازگو 
می کند: یک گروه از صادرکننده های پارسال، آن هایی بودند که کارت 
بازرگانی داشتند اما تجربه چندانی در صادرات نداشتند. راحت تر بگویم 
برخی سازمان ها گیر  زیر دندان  از صادرکننده ها، گوشتشان  این گروه 
نکرده بود، بنابراین بی محابا صادرات کرده اند و حاال زیر بار تعهدات بانک 
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مرکزی و سازمان امور مالیاتی مانده اند. گروهی از صادرکننده های قدیمی 
و نمونه در این مرحله عقب نشستند، چون عواقب کار را می دانستند. 
او بااشاره به ترویج صادرات با کارت های اجاره ای اضافه می کند: بروید 
در پایانه های صادراتی مثل راه آهن مشهد و وفور استفاده از کارت های 
فردی  یا  بنایی  کارگر  روستایی،  اسم یک  به  کارت  ببینید.  را  اجاره ای 
ساکن حاشیه شهراست. طبق ضوابط، کارت گرفته اند و آن را به نرخ ۵0 
تا ۱00 هزار تومان اجاره داده اند و صادرات به اسم آن ها انجام می شود. 
امور مالیاتی دنبالشان است تا پیدایشان کند. به فرض که در روستایی 

دور افتاده یا حاشیه شهر آن ها را پیدا کند، چه کار می تواند بکند؟ 
 بخش نامه های خلق الساعه

یعنی کسی از فراوانی صادرکننده های بی شناسنامه، چرایی و تبعات 
آن اطالع ندارد؟ رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان می گوید: گمرک، 
مالیات و تمام مسئوالن از این موضوع خبر دارند. طبق ضوابط کنونی، 
اتاق های بازرگانی موظف به صدورکارت های اجاره ای هستند. هر  چند در 
خراسان رضوی این کار انجام نمی شود اما چه فایده، کارت های اجاره ای 
در کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان و دیگر استان ها صادر و در مشهد 

استفاده می شود.
و  خلق الساعه  بخش نامه   ۱00 حدود  صادرشدن  به  بااشاره  روشنک 
بی مطالعه در مسائل مرتبط با ارز و تجارت در سال ۹7 اضافه می کند: 
۳0 میلیارد دالر صادر کردیم که ارز آن برنگشت، ۲۵ میلیارد دالر برای 
ناگهان ممنوع و  نیامد. صادرات برخی کاالها  اما کاالیی  واردات دادیم 
برندهای ما نابود شد. همان چیزهایی که پیش بینی کرده بودیم مو  به  
مو اتفاق افتاده است. پیش بینی هایمان نه از علم غیب بلکه ازروی تجربه 
بود. البد سؤال بعدی  تان این است که پس ازیک سال آزمون و خطا، 
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رویه ی صادراتی اصالح شده است یا نه. آخرین خبرمان همان است که 
اول خرداد اعالم کردیم. بخشنامه جدید بانک مرکزی قدری از عیب های 
گذشته را اصالح کرده است اما فعاالن اقتصادی همچنان از کاستی هایش 

گالیه مندند.
#حمل_و_نقل  #صادرات  #تجارت  #توسعه  #بخشنامه های_خلق الساعه  #دستکاری_درساختارها 

#شفافیت  #رانت  #ارز_دولتی  #مالیات  #گمرک  #روستا  #دولت  #اتاق_بازرگانی  #کاال 

#کارت_بازرگانی_اجاره ای

منتشر شده:شهرآرا آنالین- 9 خرداد 98

عکس:  مرز دوغارون
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6.چالش ها و فرصت های تحریم برای صنعت 
نمایشگاهی

تحریم های صنعت نمایشگاهی کشور به مثابه دوروی سکه است که 
یک روی آن فرصت های مزیت سازبرای افزایش قدرت رقابت کاالهای 
بر  تحمیل شده  هزینه های  دیگرآن  روی  و  المللی  بین  بازار  در  ایرانی 
نمایشگاه های خارجی است که هردو  برای حضور در  اقتصادی  فعاالن 

مساله با تدبیر و حمایت قابل مدیریت است.
 تصمیمات نادرست مانع اصلی برای برگزاری نمایشگاه ها

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تحریم ها تاکنون 
هیچ تأثیری برفرآیند برگزاری نمایشگاه های اقتصادی و تجاری ایران یا 
میانه و کشورهای هدف  خراسان رضوی حداقل در کشورهای آسیای 

تجاری یا صادراتی این استان نداشته است.
محمدحسین روشنک افزود: هر چند افزایش نرخ ارز هزینه های حضور 
را  دیگر  کشورهای  در  نمایشگاه  برگزاری  یا  خارجی  نمایشگاه های  در 
افزایش داد اما تصمیمات نادرست در این عرصه تأثیر بیشتری در افزایش 

هزینه ها داشته است.
وی اظهار داشت: زمانی که برخی مدیران تصمیمات نابجا نسبت به 
ممنوعیت یا محدودیت صادرات برخی کاالها می گیرند، دیگر دلیلی برای 
تاجر نمی ماند که برای محصول خود در کشورهای دیگر بازارسازی و برای 

حضور در نمایشگاه های خارجی تالش کند.
وی گفت: بخشنامه های خلق الساعه وتکراری بانک مرکزی، سازمان 
عرصه  در  تجارت  بر  گذشته  سال  یک  طی  گمرک  و  تجارت  توسعه 
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برگزاری  برای  توجیهی  هیچ  دیگر  که  بوده  اثرگذار  آنچنان  بین المللی 
نمایشگاه در کشورهای دیگر یا مشارکت در نمایشگاه های خارجی برای 

بازرگانان باقی نگذاشته است.
افزود:  رضوی  واردکنندگان خراسان  و  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
قرار  تحریم ها  تأثیر  تحت  کمتر  استان  این  در  کاال  واردات  یا  صادرات 
دارد و اگر مداخالت پی درپی، بی دلیل و غیرکارشناسی در مسائل ارز، 
ممنوعیت ها و محدودیت ها برای صادرات کاالها و کمبود امکانات حمل 
ونقل به ویژه واگن درحوزه صادرات وجود نداشت، این استان می توانست 
ساالنه تا پنج میلیارد دالر صادرات و به میزان مناسب واردات مواد اولیه 

برای حوزه تولید داشته باشد.
روشنک اظهارداشت: در مجموع آن چه برنامه های خراسان رضوی در 
حوزه نمایشگاه و صادرات را مختل کرد، مداخالت ناشیانه و بی برنامه 
برخی نهادها، صدور بخشنامه های خلق الساعه در مسائل ارزی، دستکاری 
درضوابط واردات وصادرات، عدم توجه الزم دستگاه های اجرایی به حمل 
و  افغانستان  به  و حمل جاده ای  میانه  آسیای  به کشورهای  کاال  ریلی 

افزایش هزینه های حمل و نقل بود.
#توسعه  #صادرات  #فعاالن_اقتصادی  #تولید  #کاال  #نمایشگاه  #تحریم  #دستکاری_درساختارها 

#چین  #عراق  #امارات  #ترکمنستان  #معدن  #صنعت  #حمل_و_نقل  #افغانستان  #ارز  #تجارت 

#بخشنامه های_خلق الساعه #واگن  #یارانه  #نرخ 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا- 12 خرداد 1398
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7.دو مـاه تـا تعییـن تکلیـف 200 پـروژه بافـت اطراف 
رضوی حـرم 

»محمدحسین روشنک« که به عنوان یکی از سرمایه گذاران در دیدار با 
استاندار خراسان رضوی حضورداشت، در گفت وگو با »خراسان رضوی« 
درباره جزئیات آن جلسه می گوید: رعایت احترام به قول وقرارها، توافق 
به  شهرداری  و  دولتی  سازمان های  چه  آن  و  جلسات  صورت  نامه ها، 
کارآفرینان و سرمایه گذاران قول داده بودند و تعهد کردند تا آن ها را به 
سرمایه گذاری در پروژه های اطراف حرم تشویق کنند، از جمله موضوعات 

مورد بررسی در این نشست بود.
 وی ادامه می دهد: اگر طرحی ۲0 سال قبل تصویب شده و بر اساس آن 
سرمایه گذاران به میزان زیادی در اطراف حرم مطهر رضوی سرمایه گذاری 
برای سرمایه های  ندارد  قانونی حق  امروز هیچ مقام شرعی و  کرده اند، 
مردم و موقعیت امالک آن ها خارج از ضوابط طرح تصمیم بگیرد. مگر این 
که ابتدا توسط کارشناسانی که سرمایه گذار هم قبولشان دارد، خسارت 

سرمایه گذار و کارآفرین برآورد شود. 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می افزاید: به عنوان مثال 
شهرداری ملکی را بر حسب طرح مصوب به سرمایه گذار در حاشیه خیابان 
۳0 متری فروخته و سرمایه گذار هم برهمین اساس سرمایه گذاری کرده 
است. حاال درست نیست که راه و شهرسازی یا هرجای دیگری بیاید و 
بگوید می خواهیم این خیابان را ۲0 متری یا ۲۹ متری کنیم چرا که 

سرمایه گذار براساس خیابان ۳0 متری سرمایه گذاری کرده است. 
وی یادآور می شود: در جلسه با استاندار، سرمایه گذاران و کارآفرینان 
به جز  نخواستند  چیزی  هیچ  وشهری  کشوری  استانی،  ازمسئوالن 
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چرا  شود.  رعایت  است،  شده  امضا  که  نامه ای  وتفاهم  تعهدات  این که 
میراث فرهنگی قبل از این که شهرداری، پروژه ها را به سرمایه گذاران 
و کارآفرینان بفروشد، پای نقشه را امضا نموده و برای مثال، پروژه را در 
بر اساس پروانه صادر شده و  تایید کرده است؟ سرمایه گذار  ۱0طبقه، 
مجوز و قراردادی که دارد، سرمایه گذاری کرده است. اگر ایرادی هست 
به نرخ روز اسکناس هایش را تحویل بدهند؛ چون ادعا دارند برای میراث 

فرهنگی ضرر دارد. 
روشنک تصریح می کند: این که به کارآفرینان بیان می شود، طرح های 
طاش و مهرازان خوب نبوده است، معنایی ندارد. اگر در جایی اشتباهی 
صورت گرفته، آن اشتباه را اصالح و خسارت را به سرمایه گذاران پرداخت 
کنند؛ نه این که اساس طرح را زیر سوال ببرند. آن هم طرحی که ۲0 
سال از آن می گذرد و 70 درصد از آن هم اجرا شده است. خسارت این 
کار بر دوش ۲00 سرمایه گذار خواهد بود و این موضوع به دور از منطق 

و اصول است. 
#منطقه_ثامن  #حریم_رضوی  #سرمایه_گذاری  #حقوق_مکتسبه  #کارآفرینی 

منتشر شده: روزنامه خراسان رضوی- 19 خرداد 98
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8.شرایط غیرعادی را نمی توان با شیوه عادی مدیریت کرد
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد گفت: ریشه این قانون باطل است زیرا 
عوارض ۱۵ درصدی پروانه ساختمانی برای دریافت حق بیمه برای همه 
مناطق برابر نیست. از طرفی، پس از این که ۱۵ درصد عوارض پرداخت 
می شود، بازهم تامین اجتماعی لیست بیمه کارگران را نمی پذیرد و برای 

لیست بیمه باید پول دیگری بپردازیم.
محمدحسین روشنک در شصت وسومین نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: سوال این است که 
آن ۸00 هزار نفری که تامین اجتماعی به عنوان کارگر ساختمانی بیمه 
کرده چه کسانی هستند؟ برای حل این مشکل مصوبه شورای شهر باید 

اجرایی شود و لیست بیمه را تامین اجتماعی قبول کند.
#تامین_اجتماعی #شورای_شهر  #بخش_خصوصی  #دولت 

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی- 31 خرداد 98
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9.رسانه، می تواند دو کشور را به هم نزدیک کند
رئیس کانون کارآفرینان استان و رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان 
گفت: ایران و تاجیکستان دارای اشتراکات بسیاری هستند که باعث شده 
مردم این دوکشور عالقه ای از جنس خویشاوندی به یکدیگر داشته باشند 

و رسانه می تواند این نزدیکی را دو چندان کند.
محمدحسین روشنک روز سه شنبه 4 تیرماه در جلسه ای که به منظور 
بررسی ظرفیت های رسانه ای با حضور آقایان شیردل نایب رئیس اتاق 
مشترک ایران وتاجیکستان، مفیدی مدیریت پروژه )پرواز مشهد- دوشنبه( 
و مسیحا مدیر مسئول مجله مسافران در محل اتاق مشترک برگزار شد، 
افزود: اگر مطالعات الزم برای فعالیت رسانه ای داخل پرواز مشهد_دوشنبه 
صورت بپذیرد، اتاق مشترک آمادگی دارد که برای گسترش و تعمیق 

روابط دو کشور از هرگونه فعالیت رسانه ای حمایت کند.
روشنک با اشاره به این که اتاق مشترک ایران و تاجیکستان بر تقویت 
خط پروازی ایران_تاجیکستان و همکاری اقتصادی دو کشور تاکید دارد، 
اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که اگر چه درکار رسانه ای می توان ظرفیت ها 
را فعال کرد ولی از سوی دیگر باید مراقب بود و با اعمال نهایت دقت بر 
ظرافت ها از بروز هرگونه حساسیت و شائبه هایی که حساسیت زا باشد، 

پرهیز کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان تاکید کرد: مردم تاجیکستان 
و  زبانی  فرهنگی،  اشتراک های  دارند.  ایرانی ها  به  نزدیک  و  مثبت  نگاه 
به  به چشم خویشاوندی  دو کشور  مردم  که  است  باعث شده  تاریخی 
یکدیگر نگاه کنند. تجربه سال ها فعالیت بنده و دوستانم در تاجیکستان 

این مساله را اثبات کرده است.
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وی اضافه کرد: متاسفانه چند ایامی پرواز مشهد_دوشنبه متوقف شده 
بود که خوشبختانه با حمایت استاندار محترم خراسان رضوی و دیگر 
مسئولین و پیگیری اتاق مشترک و همت آقای مفیدی مسئول پروژه 

پرواز دوباره فعال شد.
روشنک گفت: در کار رسانه ای و تبلیغاتی داخل پرواز باید گام های اولیه 
را با مطالعات و شناخت گسترده روحیات و تمایالت مخاطبین صورت 
داد و از سوی دیگر ظرفیت ها و توانایی های فعالین اقتصادی دو کشور را 

شناساند.
گفتنی است در بخش دیگری از این جلسه کاظم شیردل نایب رئیس 
اتاق مشترک ایران و تاجیکستان با تاکید براهمیت رسیدگی تخصصی به 
چالش های اقتصادی فعاالن در دو کشور استفاده از ظرفیت رسانه ای را 

گامی اساسی برای پیشرفت مناسبات دانست. 
#آسیای_میانه #دیپلماسی_اقتصادی  #فعالین_اقتصادی  #اتاق_مشترک  #تاجیکستان  #رسانه 

منتشر شده: روابط عمومی اتاق مشترک ایران و تاجیکستان و پایگاه خبری صبح مشهد- 5 تیر 98
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10.تقویت خط پروازی ایران- تاجیکستان 
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان بر تقویت خط پروازی ایران_

محمدحسین  کرد.  تاکید  کشور  دو  اقتصادی  همکاری  و  تاجیکستان 
پرواز  داخل  رسانه ای  فعالیت  برای  الزم  مطالعات  اگر  افزود:  روشنک 
برای  که  دارد  آمادگی  مشترک  اتاق  پذیرد،  صورت  دوشنبه   مشهد- 
گسترش و تعمیق روابط دو کشور از هرگونه فعالیت رسانه ای حمایت 

کند.
روشنک اضافه کرد: ما اعتقاد داریم اگر چه در کار رسانه ای می توان 
ظرفیت ها را فعال کرد ولی از سوی دیگر باید مراقب بود و با اعمال نهایت 
دقت بر ظرافت ها از بروز هرگونه حساسیت و شائبه هایی که حساسیت زا 

باشد، پرهیز نمود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه مدتی پرواز مشهد_دوشنبه متوقف شده 
بود که خوشبختانه با حمایت استاندار خراسان رضوی و دیگر مسووالن و 

پیگیری اتاق مشترک و همت مسوول پروژه، پرواز مجدد فعال شد.
#استانداری_خراسان_رضوی #رسانه  #تجارت  #تاجیکستان 

منتشر شده: روزنامه دنیای اقتصاد- 9 تیر 1398
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11.سرگردانی صادرکنندگان؛ 
مهلت بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی 10 روز دیگر تمام 

می شود. حساب حساب است، کاکا برادر 
کسی که جنسش را خارج ازکشور فروخته است بایدارز حاصل ازصادرات 
تا  را صاف کند.  ارزی اش  تعهد  برگرداند و  اقتصادی کشور  رابه چرخه 
اینجای ماجرا مورد توافق همه است. نه بانک مرکزی بنای کوتاه آمدن 
دارد و نه صادرکننده های واقعی قصد بدحسابی دارند. می ماند جماعت 
دالل و صادرکننده های بی هویت که به لطف بخشنامه های خلق الساعه 
بازارشان    ۹7 درسال  صمت  وزارت  و  مرکزی  بانک  توسط  شده  صادر 
همچنان داغ است و راستش ما هم مثل خیلی از کارشناسان اصال به 
این که افراد یادشده تعهدات ارزی شان را بپردازند  خوش بین نیستیم. فعال 
بحثمان درباره صادرکننده های واقعی است و سازوکاری که بانک مرکزی 

برای برگرداندن ارز در نظر گرفته است.
از امروز که این گزارش را می خوانید تا آخرین فرصت صادرکنندگان 
برای رفع تعهد ارزی شان در سال ۹7، ۱0 روز باقی مانده است. اگر نتوانند 
تعهدات خود را به قول معروف پاس کنند، چطور می شود؟ همان اتفاقی 
که برای حدود ۱0 صادرکننده استان در یکی دو ماه اخیر رخ داده است 
شامل بقیه هم می شود. یکی از مسئوالن اقتصادی استان از نامه هایی 
می گوید که از بانک مرکزی به استان می رسدوحاوی اسامی افرادی است 
که نخواستندیا نتوانستند ارزصادراتی خود را برگردانند. غیرفعال شدن 
کارت بازرگانی و دیگر خدمات سازمان صمت یکی از تبعات ماجراست و 

توقیف اموال و برخوردهای تعزیراتی بخش دیگر آن.
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 کارهایی که می شود کرد
حتما قبول دارید که صرف بیان مشکالت فایده ای ندارد. صادرکنندگان 
اتحادیه  رئیس  از  را  آن ها  چکیده  که  دارند  مشخصی  پیشنهادهای 
صادرکنندگان استان جویا شدیم. به گفته »محمدحسین روشنک«، ارز 
اختصاصی به برخی کاالهای غیراساسی مثل تلفن همراه  باید محدود 

شود به ارزحاصل از صادرات و نرخ آن توافقی باشد. 
همچنین رفتار بانک مرکزی باصادرکننده های بزرگ نظیر پتروشیمی ها 
با صادرکننده های خرده پاکه بیشتر محصوالت کشاورزی  صادر می کنند 
برای  گمرکی  پایه  نرخ  اصالح  که  است  دیگراین  باشد.نکته  متفاوت 
برخی کاالها مثل زعفران به کل سال ۹7 تعمیم داده شود.او با اشاره به 
مهلت بانک مرکزی به کسانی که به عراق و افغانستان صادرات کرده اند، 
تمدید این مهلت را خواسته  دیگر صادرکنندگان بیان می کند.کدام یک 
یادشده پذیرفته شده است؟ فعال هیچ کدام. آن چه در  از پیشنهادهای 

صحبت های صادرکنندگان به تکرار می شنویم واژه »سرگردانی« است. 
#تجارت  #زعفران  #مواد_اولیه  #نیما  #واردات  #نرخ  #افغانستان  #عراق  #صادرات  #بانک  #ارز 

#دستکاری_در_ساختارها #بخشنامه های_خلق الساعه  #تولید  #دولت 

منتشر شده: سایت اتاق بازررگانی- 31 خرداد 98
منتشر شده: روزنامه شهرآرا - 12 تیر 98
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12.»تولید بدون کارخانه«و جای خالی تقدیر
کاش نویسنده یادداشت »تولید بدون کارخانه« که این روزها درفضای 
مجازی دست به دست می شود، قدرشناسی و امانتداری می کرد و می نوشت 
که طرح احیای»برند« در ایران و ایده اصلی »تولید بدون کارخانه« که 
توسط ایده پردازآن مطرح شده تفاوت بسیاری با »برون سپاری تولید« 
دارد.»برون سپاری تولید«که درآن بخشی از چرخه تولید واگذار می شود 
نیاز به پروانه ندارد و در ایران وکشورهای دیگر دارای سابقه طوالنی است 
درحالی که »تولید بدون کارخانه« که با مالکیت کارمزدی کارخانه برای 
تولید محصول نهایی ازسوی فرد دارای برندو فاقدکارخانه می باشدو نیاز 

به پروانه تولید دارد.
پدرم  به وسیله  پیش  سال  پانزده  از  کارخانه«بیش  بدون  ایده»تولید 
محمدحسین روشنک درخراسان رضوی ارائه شد و درسازمان بازرگانی و 
سپس سازمان صنعت، معدن و تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ودرنهایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران به نام )شرکت 
ایمان تجارت روشن( ثبت گردیده است و قبل ازآن سابقه نداشته است.

پدرم همزمان بااین که احیا وترویج برند و ایده»تولید بدون کارخانه« 
را سال ها قبل ارائه کرد، تالش فراوان به خرج داد تا با برندصادراتی خزر 
روشن تولید محصول درکارخانه هایی که متعلق به خودش نبود، را اجرائی 

کند و سال هاست این تولید ادامه دارد.
به گواهی صادرکنندگان ومسئولین محصول تولید شده بدون کارخانه 

با برند »خزر روشن« درکشورهای آسیای میانه موفق ونمونه بوده است.
زمان  همان  از  ایمان تجارت روشن  شرکت  و  روشنک  محمدحسین 
در  دوکارمندکارشناس  مامورکردن  با  وجود  وهمه  توان  باتمام  تاکنون 
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قانونی  مسیر  تا  کرده اند  تالش  بسیار،  هزینه  صرف  و  تهران  و  مشهد 
واجرایی برای صدور پروانه »تولید بدون کارخانه« ایجاد شود.

این پیگیری ها هم درسطح تشکل های بخش خصوصی و هم سازمان ها 
و ارگان های مختلف دولتی صورت گرفته است.

اتحادیه صادرکنندگان و دیگر تشکل های صادراتی، اتاق بازرگانی و به 
ویژه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، کانون کارآفرینان، انجمن مدیران 
و دیگرتشکل های بخش خصوصی  دبیرخانه شورای گفت وگو  صنایع، 
کارگروه  پایش،  وتجارت، کمیته  معدن  و سازمان صنعت،  ازیک طرف 
اتاق بازرگانی، صنایع،  توسعه صادرات استانداری در خراسان رضوی و 
معادن وکشاورزی ایران در طول این سال ها شاهد تالش محمدحسین 
روشنک و شرکت ایمان تجارت روشن برای تحقق ایده ترویج برند به 
خصوص برندکاالی صادراتی و صدورپروانه »تولید بدون کارخانه« بوده و 

او را یاری کرده اند.
با تالش صورت گرفته این ایده را در دوجلسه سفر استانی هیئت دولت 
و  نموده  به خراسان رضوی در زمان دو رئیس جمهور متفاوت مطرح 
به داشتن  فرزندان و همکاران محمدحسین روشنک  مصوبه گرفته اند. 
پدری متفکرو مدیری  ایده پردازکه باتمام وجود و به صورت جدی و بدون 
توقع هیچ گونه درآمد مادی برای تحقق ایده ها و طرح هایش تالش داشته 
و دارد، افتخار می کنند و این تالش ها و موفقیت هایی که تاکنون کسب 

کرده را به ایشان تبریک می گویند.
در پایان از تالش همه تشکل ها و سازمان هایی که برای موفقیت قانونی 
می کند،  ایفا  ما  زندگی  در  را  استاد  نقش  که  پدرمان  ایده های  شدن 

سپاسگزاریم.
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نویسنده: محبوبه روشنک
گرد آورنده یاداشت های اقتصاد مقاومتی محمدحسین روشنک که در 
کتابی تحت عنوان »اقتصاد مقاومتی: دیروز دفاع مقدس و امروز جهاد 

اقتصادی« منتشرشده است.
#تشکل ها  #بخش_خصوصی  #آسیای_میانه  #برند  #ایمان_تجارت_روشن  #تولید_بدون_کارخانه 

#تولید #اقتصاد_مقاومتی  #تجارت  #دولت  #توسعه  #صادرات  #کاال  #قانون 

منتشر شده: سایت شخصی محمدحسین روشنک - 15 تیر 98
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13.بیکاری امروز نتیجه بی احترامی دیروز به کارآفرینان 
است

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: تقدیر از کارآفرینان یک 
ضرورت است. همان کسانی که روزی به غلط و از روی حسادت آن ها را 
»مرفه بی درد« خواندیم. غافل از عواقب خطرناک این اشتباه که امروز 

بیکاری جمع بزرگی از جوانان تحصیل کرده را شاهدیم.
جلسه  دومین  در  تیرماه   ۲0 شنبه  پنج  عصر  روشنک  محمدحسین 
دبیرخانه جشنواره انتخاب کارآفرینان نمونه ملی واستانی در محل هتل 
پارس مشهد، افزود: برگزاری جشنواره انتخاب کارآفرین نمونه ملی و استانی 
در مشهد و هر همایشی از این دست بهانه ای است برای دلجویی وتکریم 
کارآفرینانی که دراین سال ها از طرف قلم به دستان و تریبون داران و حتی 

صدا وسیما آگاهانه یا ناشیانه »زالوصفت« و»مرفه بی درد« خوانده شدند.
وی تاکیدکرد: در تمام این سال ها در سریال های تلویزیونی و فیلم های 
سینمایی کسی که برای ده ها وصدها و هزاران کارگر شغل ایجادکرده و 
می کند؛ را شخصیت بد داستان تعریف کردند. رسانه ها نیزتالش کردندتا 
»کارآفرینی« را بد جلوه دهند. نقش منفی همیشه از آن تولید کننده و 

بازرگان بود.
وی اضافه کرد: امروز شخصی مثل »مهندس حمیدی« با سال ها تالش 
شبانه روزی اش که اشتغال ایجادکرده، شفاف کار و سرمایه گذاری می کند و 
تعهداتش را به موقع انجام می دهند، بدهکاری بانکی معوق ندارد، از رانت 
بهره ای نبرده و نمی برد. از جامعه اش احترامی که شایسته تالشگری چون 
اوباشد، دریافت نمی کند، چرا؟ چون ما به مردم نگفته@ایم که کارآفرینی 

»ارزش« است.
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که  است  این  موضوع  این  برای  گواه  یک  کرد:  خاطرنشان  روشنک 
اداره ای دولتی وارد  با یک مدیر  اگر یک »مهندس حمیدی« همزمان 
جلسه ای شود، سخنران، مجری یاحتی مداح، بارها اسم آن مدیر اداره 
را مطرح می کند و به او خیرمقدم می گوید ولی از»مهندس حمیدی ها« 
نامی نمی برد. شخصی که صاحب جلسه است این موضوع را دیکته نکرده 
است بلکه فرهنگ غالب جامعه به گونه ای شکل گرفته که مدیر دولتی 
_که البته محترم وبا ارزش است_ اجر و قرب بیشتری از یک کارآفرین 

زحمتکش با توان ایجاد هزاران شغل در بخش خصوصی دارد.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تاکیدکرد: ما قدردان تالش 
همه مدیران دولتی هستیم ولی امثال »مهندس حمیدی« 4 برابریک 
مدیر یا کارمند دولتی درطول سال ها تالش کرده، نه یک روزتعطیلی 

دارند و نه باالرفتن سن ازمسئولیت و تالش شان کم می کند.
وی تاکید کرد: سوال اساسی این است که در برابر این همه تالش، 
دست  من  دانسته ایم؟  را  قدرش  است؟آیا  داده  بها  او  به  چقدر  جامعه 
مدیران زحمتکش دولتی را می بوسم ولی مجری، سخنران و مداح مراسم  
ما باید به مردم بگویندکه به احترام »مهندس حمیدی؛ کارآفرینی که 

هزاران شغل ایجاد کرده است، به پاخیزید.
همه  این  برابر  در  کارآفرین  یک  به  چیزی  چه  کرد:  اضافه  روشنک 
فشارها و تنگنا های اقتصادی انگیزه می دهد تا درشرایط سختی تحریم ها، 

کار را تعطیل نکرده وکارگرانش را راهی منزل نکند؟ »عشق«
که  رسیده  زمانش  امروز  بدهد،  عشق  کارآفرینان  به  باید  جامعه 
صداوسیما، مطبوعات و اهالی قلم ازکارآفرینی تقدیر کنند. اگر اقتصادی 
پویا و استوار می خواهیم که اشتغال زایی و بهبود فضای کسب وکار را به 
دنبال داشته باشد، غیر از کارآفرینی و بهره گیری از دانش کارآفرینان 
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به ویژه در بخش خصوصی خالص غیر رانتی راه دیگری نداریم.
درگذشته  کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
سال هاکارگروکارآفرین را در مقابل هم قرار دادیم. تا جایی که کارآفرین ما 
می ترسید از مقابل اداره کارعبورکند. درگذشته در رسانه ها و تریبون های 
خودنشان دادیم که می توانیم کارگر را علیه کارآفرین بشورانیم، امروز باید 
بپرسیم که مسئولیت این»کارآفرین ستیزی«که بیکاری جوانان امروز را 
به دنبال داشته باکیست؟ بیکاری امروز از کجا نشأت گرفت؟ این مقدمه 
راگفتم تا ضرورت تقدیر از کارآفرینان شفاف و صادق و غیررانتی حس 

شود.
وی تاکید کرد: امروزبه جایی رسیده ایم که بگوییم اگرکسی بدون رانت 
و فساد صاحب ثروت حتی بسیار زیاد شد، نباید تقبیح شود و اگر جامعه 
اشتغال، رفاه و معیشت مردم را از طریقی به جز پول نفت می طلبد، باید 

»کارآفرین«را قدر بداند.
روشنک خاطرنشان کرد: روی کارآمدن مهندس رزم حسینی و تاکید 
می کنیم«  پهن  کارآفرینان  پای  پیش  قرمز  »فرش  این که  بر  ایشان 
امیدبخش است چرا که ایشان فضای تولید و تجارت وکارآفرینی را با 
تمام وجود درک کرده و می داند که ایجاد یک شغل، چه دشواری هایی 
دارد. مدیری توسعه گر است و برخالف عده ای تنگ نظر، با کارآفرینان 

رقابت و حسادت ندارد.
رقابت  وارد  مدیردولتی  یک  که  بوده ایم  شاهد  بارها  کرد:  اضافه  وی 
باخودش  بزند  بخواهد  که  امضایی  هر  می شود،  باکارآفرین  نانوشته ای 
محاسبه می کندکه از این امضای من چه منفعتی نصیب این کارآفرین 
می شود؟ چرتکه می اندازند. جیب کارآفرین را می شمارند بدون این که 
بگویند این کارآفرین چه راه دشواری را آمده و چه دشواری هایی را پیش 
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رو دارد. بدون این که بداند این گونه برخوردکردن چه عواقب منفی برای 
جامعه دارد.

ما  انتقادات  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
تنها متوجه دولتی ها و به طورکلی همه منصب داران نیست بله! درمیان 
ازبخش خصوصی هم داریم  بنگاه های دولتی و خصولتی و نمونه هایی 
وکارهای  کسب  حذف  دنبال  به  هستند.  خواه  تمامیت  که  را  عده ای 
هیچ  بنده  می روند.  رانت  دنبال  به  بومی  هستند.  و  متوسط  و  کوچک 
کارآفرین غیرشفاف، غیرمتعهد و دارای بدهکاری معوقه را تایید نمی کنم.

نمی دهد  را  کارگرش  حقوق  که  ازکارآفرینی  ما  تاکیدکرد:  روشنک 
از  ما  نمی کنیم.  تومانی سوار می شود، حمایت  ولی خودروی ۳میلیارد 
کارآفرینی تقدیر می کنیم که وقتی مجبور باشد یک نیروی خود را تعدیل 
کند، شب تا صبح خواب به چشمانش نیاید. دغدغه زن و بچه آن کارگر 

را داشته باشد حتی اگر مجبور به تعدیل نیرو شود.
خرد  بنگاه های  ازکمک  بهره گیری  با  ایران  اقتصاد  کرد:  اضافه  وی 
جمله  از  بست ها  بن  از  می تواند  دارد  که  بومی  مزیت  با  متوسط  و 
تحریم هاخارج شود. همه باید بدانیم متاسفانه فرهنگ جامعه ما اجازه 
نمی دهدکه یک کارآفرین بخش خصوصی مجموعه ای به عظمت ایران 
خودرو داشته باشد. اگر بخش خصوصی واقعی بخواهد صاحب یک بنگاه 
کالن اقتصادی باشد، فضایی ساخته می شودکه غیرممکن شود. به همین 
دلیل می بینیم که همه بنگاه های بزرگ امروز دولتی و خصولتی که با 

رانت و دوپینگ خزانه یا جیب مردم سرپا ایستاده اند.
روشنک در پایان خاطرنشان کرد: در این فضای نابرابر است که تقدیر 
از کارآفرینان نمونه ملی و استانی بخش خصوصی واقعی را با وحدت 
»احترام  فرهنگ  که  امیدواریم  و  می دانیم  واجب  تشکل ها  وانسجام 
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تالش  وزارتخانه ها  شود.  غالب  جامعه  بر  خصوصی«  بخش  کارآفرینی 
نکنند مثل گذشته که کارگر را مقابل کارفرما و برعکس قرار داده بودند 

حاال تشکل های بخش خصوصی را مقابل هم قرار دهند.
#شفافیت #رانت  #کارگر  #خصولتی  #بخش_خصوصی  #اشتغال  #کسب_و_کار  #دولت   

#توسعه  #نظام_بانکی  #بدهی_معوقه   

منتشر شده: سایت کانون کارافرینان خراسان رضوی - 20 تیر 98
پایگاه خبری صبح مشهد - 22 تیر 98 و روزنامه دنیای اقتصاد - 24 تیر 1398
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14.رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
بخش نامه های متعدد بازارهای صادراتی را از بین  می برد

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:بخش نامه های 
متعدد صادراتی سبب شد تا برخی از برندها جایگاه خود را در بازارهای 
هدف صادراتی از دست بدهند طوری که حتی دیگر نام ونشانی هم از آن ها 

باقی نماند.
به گزارش دبیرخانه دائمی همایش برندینگ، محمدحسین روشنک 
با بیان این که زمانی که کاالها در کشور به صورت کوپنی ارائه می شد، 
بسیاری برندسازی را بی معنا می دانستند، اظهارکرد: برندسازی گستره 
وسیعی دارد و تنها در کاال و مباحث اقتصادی خالصه نمی شود به عنوان 
مثال ممکن است مدرسه ای وجود داشته باشد که به خاطر خدمات خود 
برند در  یا محله؛ در حقیقت  یا یک خیابان  باشد  برند تبدیل شده  به 

جایگاه و موضوعات مختلفی مطرح می شود.
 وی با تاکید بر این که در بازارهای آینده کاالی بدون نام و نشان جایگاهی 
نخواهد داشت و باید تولیدکنندگان به دنبال برندسازی باشند، گفت: باید 
توجه داشت که صاحبان برترین برندها در دنیا لزوما صاحب کارخانه نیستند 
و این را باید دانست که تخصص کارخانه داری با تخصص برندسازی دو 
موضوع جدا از هم می باشند و کسی که تخصص تولید دارد لزوما دارای 

تخصص درحوزه برندینگ نیست و برعکس.
وی با اشاره به اهمیت برندسازی در دو حوزه داخلی و صادراتی عنوان 
کرد: ایده برندسازی از تشکل های بخش خصوصی خراسان شکل گرفته 
و ما نسبت به سایراستان های کشور در این زمینه پیشرو هستیم، سابقه 
برندسازی در کشور شاید به ۱۵سال برسد و از آن زمان تاکنون گام های 
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منتشر شده: ویژه نامه همایش برندینگ - 22 تیر ماه 98

اقدامات برگزاری  این  از  بسیار خوبی در این حوزه برداشته ایم که یکی 
همایش برندینگ توسط انجمن مدیران صنایع خراسان بوده که جای تقدیر 

دارد.
#بخشنامه_های_خلق الساعه  #کاال  #برند  #صادرات  #اتاق_بازرگانی  #دستکاری_درساختارها 
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15.رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد:
تمرکزگرایی بالی جان فعالیت های اقتصادی است؛ 

تصمیم گیری را به استان ها بسپارند
نخستین جلسه کمیسیون تجارت اتاق در دوره نهم هیات نمایندگان، با 
حضور جمعی از فعاالن و صاحبه نظران اقتصادی این عرصه و سرکنسول 

ایران در سلیمانیه عراق، در محل اتاق مشهد برگزار شد.
محمدحسین روشنک رئیس این کمیسیون در این نشست با اشاره به 
تصمیمهای نادرست و مدیریت ها ناکارآمدی که اقتصاد کشور را در گذر 
سالیان به چالش دچار کرده اند، عنوان کرد: سال های سال است که برای 
پایین نگه داشتن نرخ ارز به آن یارانه پرداخت شده و این سیاست در عمل 
به تشویق واردات منجر گردیده است. اگر اجازه می دادند بخش صادرات کار 
خود را به روال معمول انجام می داد، می شد امیدوار بود که این امر به رونق 

تولید صادرات محور نیز بیانجامد.
 درخواست داریم اختیارات استان ها در حوزه تصمیم گیری و 

تصمیم سازی افزایش یابد
وی به آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور رئیس 
بانک مرکزی برگزار شد، نقبی زد و عنوان کرد: آقای همتی در آن جلسه 
گفت که مابه التفاوت موجود میان نرخ ارز آزاد و نیمایی بسیار کم شده 
است. گالیه ما از مسئوالن بانک مرکزی این بود که جمعی از صادرکنندگان 
برای پرداخت ارز صادراتی خود مبلغ زیادی را در قالب ما به التفاوت قیمت 

ارز پرداخت کرده و متضرر شده اند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از نکاتی که در آن جلسه مطرح شد، این بود 
که هر کدام از ما که بدهکاری بانکی داشته ایم، آن را پرداخت کرده ایم اما در 
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مقابل، جریمه  کسانی که بدهی خود را به موقع پرداخت نکرده اند، مشمول 
بخشودگی شده است. ما از این سیاست تشویقی خوشحال هستیم اما این 
رویه، مروج رویکردی غلط است که خوش حسابان، جریمه شده و بدحسابان 
امتیازاتی دریافت می کنند. طبیعتا فرآیند مذکور باید اصالح شود در غیر 
این صورت این دور باطل ادامه خواهد یافت و کسی که به دستور نظام 
قانونی عمل می کند، متضرر می شود و کسی که چنین نمی کند، منتفع 

خواهد شد.
روشنک خاطرنشان کرد: درخواست ما در آن جلسه این بود که اختیار 
استان ها در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی افزایش یابد. تمرکزگرایی 
از حدود  بیش  در حال حاضر  ماست.  اقتصادی  فعالیت های  جان  بالی 
۶۵درصد از اقتصاد کشور در تهران مدیریت می شود. مگر پایتخت چند 
ایران را در خود جای داده است؟ چرا بایستی عمده  درصد از جمعیت 
تصمیم گیری ها در تهران متمرکز باشد و نبض فعالیت های اقتصادی در این 
شهر بتپد؟ این مسئله به این دلیل است که در استان حداکثر اختیار یک 

مدیر بانک برای اعطای تسهیالت، ۵ میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: درخواست ما در آن جلسه این بود که اجازه دهند ارز 
از صادرات کاالهای بومی استان به واردات کاالهای غیرضروری  حاصل 
اختصاص یابد تا نتوان از ارز دیگری برای این منظور استفاده کرد و از 

صادرکنندگان اظهارنامه بگیرند تا از این طریق به صادرات تشویق شوند.
رئیس کمیسیون تجارت از سیاست ممنوعیت صادرات یا محدودیت برای 
صادرکنندگان انتقاد کرد و یادآور شد: به شدت با ممنوعیت صادرات مخالف 
بوده و آن را ضد تجارت و ضد قانون می دانیم و تعجب می کنیم ازکسانی 
که این تصمیم را اخذ کرده اند. این جنس رویکردها باعث شده تا برندهای 

موفق صادراتی ما جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست بدهند.
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وی متذکر شد: در این تحریم ها ثابت شد که صادرات کاالهایی که منشاء 
و زیرساختی برگرفته از مزیت ها و ظرفیت های کشورمان دارد، می تواند برای 
داخل مفید باشد. مرغوب ترین نوع صادرات از این استان صورت می گیرد. 
برای مثال همین زعفران که ایران در تولید آن دارای جایگاهی ارزشمند 
است اگر تقویت شود، می تواند مشاغل زیادی ایجاد کرده و ارزآوری مطلوبی 

را رقم بزند. 
 تالش ما مشارکت جویی از بخش های مختلف و مطالبه گری 

مطلوب است
روشنک در بخش دیگری از این جلسه به برگزاری تشکیل کمیسیون 
تجارت در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق مشهد اشاره نمودو از رسالت های 
این کمیسیون، چنین گفت: برنامه و هدف گذاری کمیسیون تجارت به 
زودی تدوین و اعالم خواهد شد، تالش ما مشارکت جویی از بخش های 
مختلف و مطالبه گری مطلوب است. همچنین یکی از برنامه های ما در دوره 
جدید کاری این کمیسیون بررسی و پایش تجارت و تجارت بین المللی 

استان است تا تحقیقات کاملی دراین زمینه صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  و کشاورزی خراسان 
رضوی در ادامه عنوان کرد: در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد مقرر 
گردید تا اعضای این هیات به عنوان معین، در شهرستان های استان حضور 

یافته و جلسات شورای گفت وگو را در سطح شهرستان ها برگزار کنند.
وی تاکید کرد: تالش ما در دوره جدید اتاق مشهد، ارتباط موثر با فعاالن 
اقتصادی و اثرگذاری در فضای کسب وکار است و براین باوریم که می توان 

در این بخش اقدامات مطلوبی را رقم زد.
#ارز_دولتی  #رانت  #اقتصاد_بومی  #تحریم  #اتاق_بازرگانی  #کارآفرینی  #تولید#کسب_و_کار  #ارز 

#تجارت #نمرکزگرایی #اشتغال #اقتصاد_بومی #بخشنامه های_خلق الساعه #نظام_بانکی 
منتشر شده: سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق خراسان رضوی - 27 تیر 98
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16.مدیریت منطقی جایگزین تصمیمات انفعالی گردد
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: آمریکایی ها در راستای 
منافع خود و با شیطنت به دنبال تقابل و ایجاد اختالف بین کشورهای 
اسالمی منطقه هستند؛ لذا باید هوشیار بود و بهانه را از دست دشمن 

مشترک گرفت.
محمدحسین روشنک تاکید کرد، با اتخاذ تدابیر شایسته برگرفته از 
خرد جمعی و مشارکت فعال بخش خصوصی، کشور ما موضوع تحریم را 

به فرصتی برای تقویت اقتصاد کشور مبدل خواهد کرد.
دفاعی،  قدرت  که  این  بیان  با  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  عضو 
اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران خیلی بیشتراز چیزی است 
مواجهه  در  گفت:  تصوردارند،  ازکشورازآن  وخارج  داخل  در  بعضی  که 
بارفتارآمریکایی ها و قلدربازی ترامپ شاهد برخوردهای قاطع کشورمان با 
این تهدیدات هستیم که نمونه آن را در ساقط کردن پهپاد آمریکایی ها 
بر فرازآب های سرزمینی کشورمان در خلیج فارس شاهد بوده ایم و این 

نشان می دهد باید تحلیل دقیق تری از وقایع و رویدادها داشته باشیم.
وی با تاکید براین که مردم نگران هستند والبته حق هم دارند، افزود: 
کشور ما دارای توان بازدارندگی باالیی است که به همت فرزندان شایسته 
تعیین  معادالت  در  و  آمده  بوجود  مسلح  نیروهای  درون  در  ملت  این 
منطقه ای و جهانی نقش اثرگذاری دارد و این نکته را نخبگان ما به خوبی 
می دانند ولی باید برای افزایش آگاهی مردم  و کاهش نگرانی آنان گام های 
جدی تری برداشت تا نفوذ و اثرگذاری رسانه های فارسی زبان بیگانه که 
به دنبال ایجاد فضای نگرانی در جامعه هستند، کاسته شود و تقلیل یابد.

 روشنک ادامه داد: آمریکایی ها از ما تقدیرکردندکه هواپیمای دارای 
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سرنشین آن ها که نزدیک پهپادشان در حرکت بود مورد اصابت پدافند 
این ها نشان می دهد، ما دارای قدرتی  ایران قرار نگرفت و همه  هوایی 
فراتر ازآن چه تصور می شود، هستیم و بیانات قاطع مقام معظم رهبری 
در برابرآمریکایی ها، اسرائیل و برخی کشورهای همراه باسیاست های غلط 
و احمقانه استعمارگران و امیدواری معظم له به عبور سرافراز ملت ایران، 
از این مقطع تاریخی که مرتب در بیاناتشان مشهود است، خود تاکید 
برکامیابی نهایی ملت مسلمان و چشیدن طعم پیروزی است و این یک 

چشمه از هزاران چشمه توانایی باالی کشورمان می باشد.
وی خاطرنشان کرد: شخص رهبرانقالب با اشراف دقیقی که به اوضاع 
با  المللی دارند در دیدارشان  بین  اقتصادی و  درابعاد مختلف سیاسی، 
نخست وزیر ژاپن گفتند:)من با ترامپ صحبت ندارم، ولی با شما سخن 
می گویم.( این گفته نشان می دهد رهبری با قوت قلب اتخاذ مواضع دارند، 
شاید بیشتر از همه مردم دلسوز و امیدوار به رفع مشکالت هستند و مردم 
ما هم تحت تاثیر تبلیغات بیگانگان نگران نباشند و واهمه ای از روزهای 

پیش رو نداشته باشند.
 روشنک به بیچارگی و درماندگی ترامپ دربرابر مقامات کشورمان که 
این بارتحریم ها را به سوی رهبرمعظم انقالب، وزیر امورخارجه و مسئولین 
سیاسی و نظامی کشورمان سوق داده است اشاره کرد و افزود: رئیس 
جمهورآمریکا دچار نوعی  استیصال در برابر اراده مردم ایران شده است 
و تغییرات پی درپی مواضع سران آمریکا وکاهش وحذف پیش شرط های 
پیش شرط  هیچ گونه  با  گفت وگو  برای  امروزآن ها  التماس  و  مذاکره 
فقط برای مصرف داخلی کشورشان و رقابت های حزبی آمریکایی ها به 

شمارمی رود.
ایران  به  امتیازاتی هم  آمریکایی ها ممکن است حتی  تاکیدکرد:  وی 
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پیشنهادکنند تا کشورمان را پای میز مذاکره نشانده و از آن بهره برداری 
مذاکره ای  هیچ  )ما  انقالب:  معظم  رهبر  فرموده  به  نمایندکه  تبلیغاتی 
نخواهیم کرد( و اطمینان دارم ترامپ ازکار خود پشیمان گشته و هیچ 

جنگی رخ نخواهد داد.
 روشنک دربخش دیگرگفت وگو بر اهمیت تعامل جمهوری اسالمی 
ایران با کشورهای همسایه و مسلمان تاکیدکرد و افزود: آمریکایی ها در 
ایجاد اختالف بین  تقابل و  با شیطنت به دنبال  راستای منافع خود و 
کشورهای اسالمی منطقه هستند. باید هوشیار بود و بهانه را از دست 

دشمن مشترک گرفت.
وی خاطر نشان ساخت: ما اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم. مشکل 
ما با اسرائیل به خاطرقدس شریف و ملت مظلوم فلسطین است و دشمنی 
آمریکایی ها هم با ما به همین مسئله بر می گردد و از طرفی دیگرکشورهای 
منطقه خلیج فارس هم بر اهمیت مسئله فلسطین تاکید دارند، پس چرا 

ما وارد دایره اختالفات شده و در زمین دشمن بازی کنیم؟
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تاکیدکرد: شرایط اقتصادی 
وسیاسی امروزکشورمان، ویژه است و من اطمینان دارم جمهوری اسالمی 

ایران، توان وقدرت مقاومت باالیی در زمینه مسائل اقتصادی دارد.
وتیم  ظریف  محمدجواد  تالش های  از  دفاع  ضمن  درادامه  روشنک 
تایید و حمایت مقام معظم  امورخارجه که مورد  دیپلماسی در وزارت 
رهبری بوده وهستند، گفت: یقینا آقای ظریف هیچ اقدام خارجی اثرگذار 
را بدون نظر رهبری، پیش نبرده و حتما اگردر جایی حرفی و اقدامی و 
حتی مذاکره ای انجام دهد نظر نظام و مصوبات شورای عالی امنیت ملی 

است.
روشنک با تاکید مجدد بر پیشگیری از تکرار تندروی ها توسط بعضی 
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افراد بیان داشت: همه باید به پرچمدارکه رهبر معظم انقالب است نگاه 
کنیم و از ایشان جلوتر نرویم، حمله به سفارتخانه ها کار خوبی نبود، لذا 
توسط مقام معظم رهبری غلط خوانده شد. بنابراین حتما حمله به وزیر 

امور خارجه مورد حمایت رهبری نیز، کار اشتباهی به شمار می رود.
وی در بخش دیگرگفت وگو نگاهی هم به شرایط اقتصادی کشورداشت 
و ادامه داد: در شرایط فعلی که هیچ سابقه ای هم به این شکل نداشته، 
لیدرهای باتجربه تجاری می توانند در اتخاذ تدابیر شایسته برای کم اثر 

نمودن آثار تحریم ها و بهبود زندگی مردم قدم های موثری بردارند.
روشنک، گریزی به نامگذاری امسال به نام رونق تولید از سوی مقام 
معظم رهبری داشت و افزود: حمایت از تولید، حمایت از صنایع کوچک 
و متوسط، کارگاه های تولیدی و بخش کشاورزی برای تامین نیاز داخل 
خصولتی  و  خودروسازی  کارخانه های  از  حمایت  نه  است  صادرات  و 
که بیشترین یارانه و تسهیالت کم بهره را دریافت نموده و کم اثرترین 

خروجی ها را برای اقتصاد جامعه دارند!
این شرایط  در  مدیر بخش خصوصی  برای  نشان ساخت:  وی خاطر 
سخت اقتصادی، باید فرش قرمز پهن کرد چرا که مشکل اصلی اقتصاد 
بخش  و  برمی گردد  زیرساخت ها  ضعف  و  مدیریت  حوزه  به  ما  کشور 
خصوصی متکی به خودنشان داده است، درشرایط بحرانی به جای انفعال 

در تصمیم گیری، تدابیر شایسته تری می گیرد. 
روشنک با ذکرمثال گفت: فرض کنید تحریم های ایران به طور یکجا 
و  اقتصاد کشورما سامان  بعد فکرمی کنید همه چی در  برداشته شود، 

درست می شود؟
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی، پدیده مسئولین سفارشی، نادان 
وخدایی ناکرده رانتی را یک مصیبت و بال در اقتصادکشورمان دانست و 
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بر لزوم استفاده ازمدیران متخصص و متعهد به ویژه باتجربه تاکیدکرد.
روشنک فردای ایران اسالمی راروشن وهمچنان مقتدر دانست و اظهار 
در  ایشان  وسربازان  رهبری  معظم  مقام  رهبری های  با  کرد:  امیدواری 
از آن  اقتصادی که قطعا فعاالن بخش خصوصی قسمت مهمی  عرصه 
هستند، کشور ما از این آزمون بزرگ الهی سربلند بیرون خواهد آمد و 
تحریم به عنوان یک فرصت برای خودسازی و تقویت اقتصاد کشور تبدیل 

خواهد شد.
#کارآفرینی  #بخش_خصوصی  #دستکاری_درساختارها  #یارانه  #خودرو  #تولید  #دیپلماسی 

#فساد #رانت  #اقتصاد_مقاومتی  #تحریم  #اقتصاد_بومی 

منتشر شده:صبح مشهد - 27 تیر 98
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17.دستکاری در ساختارهای اقتصادی کارآفرینان را آزار 
می دهد

کنونی  شرایط  در  گفت:  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
بالتکلیفی در پروژه ها و فعالیت ها که ناشی از دستکاری در ساختارهای 

اقتصادی است کارآفرینان را آزار می دهد.
محمدحسین روشنک در گرامیداشت روز ملی کارآفرینی افزود: از زمان 
تصمیمات  اما  کرده  تغییر  کشور  در  شرایط کسب وکار  ارز،  نرخ  تغییر 
فضای  در  تغییرات  از  بیش  اقتصادی،  در ساختارهای  تغییر  بر  مبتنی 

کسب وکار، کارآفرینان را آزار می دهد.
وی اضافه کرد: دستکاری در ساختارهای اقتصادی و صدور بخشنامه های 
مختلف که موجب ایجاد رانت برای برخی و عقب نگه داشتن برخی دیگر 
از فعاالن اقتصادی می شود و قدرت رقابت را از آنان می گیرد از مواردی 

است که کارآفرینان را آزار می دهد.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با بیان این که فضای کارآفرینی 
از مداخله در ساختارها صدمه زیادی می بیند افزود: قانون بهبود فضای 
کسب وکار در حمایت از کارآفرینان تدوین شده است اما این قانون اجرا 

نمی شود.
روشنک ادامه داد: هم اینک بیش از ۲00 کارآفرین مشارکت کننده 
در طرح نوسازی بافت پیرامونی حرم رضوی به دلیل توقف این پروژه 
نوسازی  طرح  تصویب  از  سال   ۲0 که  حالی  در  ندارند.  خوبی  شرایط 
بافت پیرامونی حرم رضوی می گذرد اما پروژه ها نیمه کاره و کارآفرینان 

بالتکلیف هستند.
وی گفت: از سوی دیگر شهرداری مشهد نتوانسته انتظار کارآفرینان 



فصل دوم / گفت وگوها؛ پندها و اندرزهای سال ۹۸ 162

را برآورده کند و توافقاتی که بین شهرداری و کارآفرینان انجام گرفته به 
انجام نرسیده است.

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی خواستار تعیین تکلیف وضعیت 
پروژه های مربوط به نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و رهایی 

کارآفرینان از بالتکلیفی در این حوزه شد.
روشنک گفت: شرایط اقتصادی کشور چندان ناگوار نیست که باعث 
نگرانی مردم شود و امسال شرایط در حوزه تولید و کسب وکار بهتر از سال 
گذشته بوده و تورم در حوزه های مختلف از جمله مسکن در حال کاهش 
از شاخص ها و  بسیاری  بومی کشور در  اقتصاد  یا  تولید  است و بخش 
رسته ها نسبت به سال گذشته رشد داشته و ساخت و سازها در پروژه های 

عمرانی بهتر از گذشته شده است.
وی اضافه کرد: هم اینک اقتصاد بومی کشور در حال شکوفایی است و 
بنگاه های اقتصادی که وابستگی کمتری به خارج از کشور داشته اند و از 
مشکل نقدینگی کمتری برخوردار بودند وضعیتشان از سال گذشته بهتر 

است.
برای فعاالن  انجمن کارآفرینان خراسان رضوی گفت: شرایط  رئیس 
اقتصادی یا صنایع وابسته به خارج از کشور مطلوب نیست و با مشکالت 
عدیده ای به ویژه کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند زیرا قیمت 

مواد اولیه برای آن ها افزایش یافته است.
روشنک افزود: بنگاه های اقتصادی که از ریشه دچار مشکل بوده اند در 
شرایط کنونی نیز وضعیت بدی نسبت به باقی بنگاه ها دارند و مشکل 

عمده آن ها کمبود سرمایه در گردش است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: یکی از مزیت های بزرگ این استان، خصوصی بودن 
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بیش از ۹0 درصد واحدهای تولیدی آن است و اصل 44 قانون اساسی به 
طور واقعی و کامل در این استان اجرا شده است.

روشنک افزود: یکی ازایرادهای حوزه حمایت ازبخش تولید این است که 
وقتی یک بنگاه اقتصادی دولتی یا نیمه دولتی دچارمشکل می شودتوسط 
بخش  اقتصادی  بنگاه  وقتی  اما  می گیرد  قرار  موردحمایت  وزارتخانه ها 
خصوصی دچار مشکل مشابه می شود،آنچنان مورد حمایت قرار نمی گیرد.

و  تولیدکنندگان  از  خود  حمایت  دولت  است  بهتر  کرد:  اضافه  وی 
فردی  اگر  مثال  عنوان  به  کند،  بیشتر  را  خصوصی  بخش  کارآفرینان 

خوش حساب است تشویق گردد و دولت امتیازی برای وی قائل شود.
خراسان  استاندار  فرهنگی   - اقتصادی  توسعه  مثلث  طرح  روشنک 
رضوی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان را از 
مواردی برشمرد که فضای تولید و کسب وکار در استان را امیدوارکننده و 

ذوق کارآفرینی را بیشتر کرده است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: از دیدگاه این کانون هر 
فردی که یک کارگر را بیمه کند کارآفرین یا کارفرماست و براین اساس 
۸4 هزار کارگاه در استان زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند 

که هر کدام از این کارگاه ها یک کارآفرین دارد.

#ارز  #نرخ  #دستکاری_در_ساختارها  #بازرگانی  #کارآفرینی  #دولت  #بخش_خصوصی 

#اقتصاد_ #کشاورزی  #تجارت  #مسکن  #تولید  #شهرداری  #قانون  #رانت  #کسب_و_کار 

#سرمایه_گذار  #منطقه_ثامن  #حریم_رضوی  #مثلث_توسعه_اقتصادی  بومی#اقتصاد_مقاومتی 

#بخشنامه های_خلق الساعه #حقوق_مکتسبه   #کسب _و_کار 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 6 مرداد 1398 
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18.بنگاه های اقتصادی که وابستگی کمتری به خارج 
دارند وضعیتشان از سال گذشته بهتر است 

کنونی  شرایط  در  گفت:  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
بالتکلیفی در پروژه ها و فعالیت ها، که ناشی از دستکاری در ساختارهای 

اقتصادی است؛ کارآفرینان را آزار می دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محمدحسین روشنک با گرامیداشت 
کسب وکار  شرایط  ارز،  نرخ  تغییر  زمان  از  افزود:  کارآفرینی  ملی  روز 
درکشورتغییرکرده اما تصمیمات مبتنی بر تغییر در ساختارهای اقتصادی، 

بیش از تغییرات در فضای کسب وکار، کارآفرینان را آزار می دهد.
وی اضافه کرد: دستکاری در ساختارهای اقتصادی و صدور بخشنامه های 
مختلف که موجب ایجاد رانت برای برخی و عقب نگه داشتن برخی دیگر 
از فعاالن اقتصادی می شود و قدرت رقابت را از آنان می گیرد از مواردی 

است که کارآفرینان را آزار می دهد.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با بیان این که فضای کارآفرینی 
از مداخله در ساختارها صدمه زیادی می بیند، افزود: قانون بهبود فضای 
کسب وکار در حمایت از کارآفرینان تدوین شده است اما این قانون اجرا 

نمی شود.
روشنک ادامه داد: هم اینک بیش از ۲00 کارآفرین مشارکت کننده 
در طرح نوسازی بافت پیرامونی حرم رضوی به دلیل توقف این پروژه 
شرایط خوبی ندارند. در حالی که ۲0 سال از تصویب طرح نوسازی بافت 
است و  رهاشده  کاره  نیمه  پروژه ها  اما  می گذرد  رضوی  حرم  پیرامونی 

کارآفرینان بالتکلیف هستند.
وی گفت: از سوی دیگر شهرداری مشهد نتوانسته انتظارات کارآفرینان 
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را برآورده کند و توافقاتی که بین شهرداری و کارآفرینان انجام گرفته به 
سرانجام نرسیده است.

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی خواستار تعیین تکلیف وضعیت 
پروژه های مربوط به نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و رهایی 

کارآفرینان از بالتکلیفی در این حوزه شد.
روشنک گفت: شرایط اقتصادی کشور چندان ناگوار نیست که باعث 
نگرانی مردم شود و امسال شرایط در حوزه تولید و کسب وکار بهتر از 
سال گذشته بوده و تورم در حوزه های مختلف از جمله مسکن کاهش 
یافته است و بخش تولید و اقتصاد بومی کشور در بسیاری از شاخص ها و 
رسته ها نسبت به سال گذشته رشد داشته و ساخت و سازها در پروژه های 

عمرانی بهتر از گذشته شده است.
وی اضافه کرد: هم اینک اقتصاد بومی کشوردرحال شکوفایی است و 
بنگاه های اقتصادی که وابستگی کمتری به خارج از کشور داشته اند و از 
مشکل نقدینگی کمتری برخوردار بودند وضعیتشان از سال گذشته بهتر 

است.
برای فعاالن  انجمن کارآفرینان خراسان رضوی گفت: شرایط  رئیس 
اقتصادی و صنایع وابسته به خارج از کشور مطلوب نیست و با مشکالت 
عدیده ای به ویژه کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند زیرا قیمت 

مواد اولیه برای آن ها افزایش یافته است.
روشنک افزود: بنگاه های اقتصادی که از ریشه دچار مشکل بوده اند در 
شرایط کنونی نیز وضعیت بدی نسبت به باقی بنگاه ها دارند و مشکل 

عمده آن ها کمبود سرمایه در گردش است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: یکی از مزیت های بزرگ این استان، خصوصی بودن 
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بیش از ۹0 درصد واحدهای تولیدی آن است و اصل 44 قانون اساسی به 
طور واقعی و کامل در این استان اجرا شده است.

روشنک افزود: یکی از ایرادات حوزه حمایت از بخش تولید این است 
که وقتی یک بنگاه اقتصادی دولتی یا نیمه دولتی دچار مشکل می شود 
توسط وزارتخانه ها مورد حمایت قرار می گیرد اما وقتی بنگاه اقتصادی 
بخش خصوصی دچار مشکل مشابه می شود آنچنان مورد حمایت قرار 

نمی گیرد.
و  تولیدکنندگان  از  خود  حمایت  دولت  است  بهتر  کرد:  اضافه  وی 
کارآفرینان بخش خصوصی را بیشتر کند، به عنوان مثال اگر فردی خوش 

حساب است راتشویق کند و دولت امتیازی برای وی قائل شود.
روشنک طرح مثلث توسعه اقتصادی استاندار خراسان رضوی و شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان را از مواردی برشمرد که 
فضای تولید و کسب وکار در استان را امیدوارکننده و شوق کارآفرینی را 

بیشتر کرده است.

#ادغام_وزارت_ #تورم  #تولید  #شهرداری  #رانت  #کسب_و_کار  #ارز  #دستکاری_در_ساختارها 

#کارآفرینی #اقتصاد_مقاومتی  #اقتصاد_بومی  #دولت  #بخش_خصوصی  خانه ها 

منتشر شده: خبرگزاری های ایلنا و صبح مشهد - 6 و 7 مرداد 98
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19.کاهش 184 میلیون دالری ارزش صادرات استان 
رئیس کانون کارآفرینان استان و اتحادیه صادرکنندگان استان می گوید: 
نرخ های تعیین شده در اظهارنامه های صادراتی سال های گذشته واقعی نبود.

 بنابر اعالم ناظرگمرک استان، میزان صادرات استان در چهارماه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در حالی ۵۲ درصد افزایش 
یافته است که در مقایسه ارزش دالری طی همین مدت، ۱۸4 میلیون دالر 
کاهش رانشان می دهد؛ اتفاق عجیبی که رئیس کانون کارآفرینان استان 
آن را نتیجه واقعی شدن نرخ های اظهارنامه ای گمرکی استان بیان می کند. 
توافق نانوشته صادرکنندگان و دولت طی دو دهه اخیر )که در دولت دهم 
تشدید شد( این بود که »ما می گوییم N میلیارد دالر صادرات داشته ایم 
شما هم بگویید درست است، سودش برای شما جوایز صادراتی است و 
برای ما آمار صادرات و تراز مثبت دهان پرکن«. این رویه سال ها ادامه داشت 
تا این که با لغو اعطای جوایز صادراتی در دولت یازدهم، تشدید نوسانات 
ارزی و همچنین اجرایی شدن سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات 
در دولت دوازدهم، صادرکنندگان به جای سود بردن از این طرح متضرر 
شدند و درخواست لغو توافق قبلی ارائه شد، بااین نکته که صادرکنندگان 
می گویند ما آن  قدر صادرات نداشته ایم که بخواهیم ارز حاصل ازآن رابه 
کشور برگردانیم. باتوافق جدید برای اصالح روند سابق وثبت میزان دقیق 
ارزش دالری صادرات، حاال آمارها حکایت جدیدی داردکه البته به گفته 

مسئوالن این همان آمارواقعی صادرات است.
 برخی قیمت ها واقعی نبود

ارزی  ارزش  کاهش  درباره  نیز  استان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
صادرات استان در چهارماهه امسال می گوید: سال گذشته و سال های قبل 
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از آن قیمت برخی محصوالت در اظهارنامه های گمرکی با قیمت واقعی 
برابر نبود. به طور مثال در اظهارنامه های گمرکی قیمت هر کیلو زعفران 
۱۹00 دالر ثبت می شد، درحالی که قیمت واقعی آن حدود ۹00 دالر بود. 
این ارزش گذاری ها مربوط به سیاست های صادراتی دولت دهم بوده است. 
در  کاالها  قیمت  امسال  که  این  بیان  با  روشنک«  »محمدحسین 
اظهارنامه ها به سمت واقعی شدن رفته است، ادامه می دهد: سال گذشته 
گمرک زیر بار تغییر قیمت ها در اظهارنامه ها نمی رفت، اما امسال با توجه 
به مسائل پیش آمده و سیاست های بازگشت ارز حاصل از صادرات سرانجام 
قبول کرد که در نرخ های تعیین شده تجدید نظر کند. البته درگذشته این 
نرخ گذاری ها در سازمان توسعه تجارت ایران انجام می شد و در چند سال 

اخیر به گمرک واگذار شده است.
 کاهش 10 تا 100 درصدی نرخ اظهارنامه ها

انجام شده قیمت هر کیلو  با هماهنگی های  امسال  ادامه می دهد:  وی 
تنها  این  است.  تعیین شده  دالر  هزار  گمرکی  اظهارنامه های  در  زعفران 
محدود به زعفران نبوده و تقریباً در مورد قیمت ۵0 درصد کاالهای صادراتی 
تجدیدنظر شد؛ یعنی در ۵0 درصد کاالهای صادراتی شاهد کاهش ۱0 
تا ۱00درصدی نرخ اظهارنامه ای بودیم. به همین دلیل است که میزان 
صادرات سال گذشته استان بر اساس اظهارنامه ها، با میزان واقعی منطبق 
نبوده که این موضوع متأثر از نرخ گذاری های سال های گذشته در دولت 

دهم بوده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان درباره افزایش تناژی صادرات استان 
نیز گفت: امسال در گروه کاالهای سنگین مانند سیمان، شاهد افزایش 
باالیی بودیم، به همین دلیل رشد تناژ صادرات داشتیم. البته باید توجه 
داشت صادرات استان به لحاظ کلی و واقعی افزایش داشته است اما امسال 
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شاهد نزدیک شدن صادرات واقعی با میزان صادرات اظهارنامه ای هستیم.
 یک سوال جدی

بر اساس آن چه در حال نمایان شدن است، صادرات ۲/۲ میلیارد دالری 
استان در سال گذشته با چالش جدی روبه رو خواهد شد. عالوه بر آن اگر 
فراتر از استان به موضوع نگاه کنیم و آمارهای کشوری در حوزه صادرات 
طی سال های قبل ارزیابی شود، این سؤال جدی پیش می آید که چه کسانی 
از آمارهای غیرواقعی این عرصه سود برده اند؟ به نظر می رسد واقعی شدن 
اظهارنامه های صادراتی در آمار صادرات استان و کشور در پایان سال ۹۸ 

نکات زیادی به همراه خواهد داشت.
 عمده ترین کاالها و مقصدهای صادراتی

بر اساس اعالم گمرکات استان، عمده ترین کاالهای صادراتی استان در 
چهار ماه ابتدایی سال ۹۸، به ترتیب مربوط به زعفران در بسته بندی های 
بیش از ۳0 گرم، روغن های سبک و فراورده های نفتی بجز بنزین، سایر 
فراورده های غیرمذکور وروغن های قیری وسیب تازه بوده است. جهانخواه 
درباره عمده ترین مقصدهای صادرات استان نیز گفت: افغانستان، عراق، 
ازبکستان به ترتیب عمده ترین مقاصد کاالهای صادراتی  ترکمنستان و 
استان در چهار ماه گذشته بوده اند. همچنین سهم صادرات چمدانی در 
این مدت حدود شش میلیون و ۶70 هزار دالر و سهم بازارچه های مرزی 

باجگیران و دوغارون حدود ۱4 میلیون و ۲۸0 هزار دالر بوده است.
#واردات  #عراق  #افغانستان  #کاال  #سیاست  #زعفران  #ارز  #دولت  #گمرک  #نرخ  #صادرات 

#جوایز_صادراتی #زعفران  #امارات 

منتشر شده: روزنامه خراسان - 10 مرداد 98



فصل دوم / گفت وگوها؛ پندها و اندرزهای سال ۹۸ 170

20.علت نامناسب بودن فضای کسب وکار در خراسان رضوی، 
تمرکزگرایی است

بابررسی  رضوی  خراسان  وکشاورزی  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
وپایش سهم فضای کسب وکاراستان ازنتایج پایش ملی کسب وکار در 
را،  فضای کسب وکار  بودن  نامناسب  علت  مهمترین  سال ۱۳۹۸؛  بهار 

تمرکزگرایی و نداشتن اختیار مدیران استانی درتصمیم گیری ها دانست.
رئیس کانون کارآفرینان رضوی روز یکشنبه با بیان این مطلب در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در فضای کسب وکار استان مانعی که سرنخ آن 
به تصمیم گیران استانی بازگردد نداریم و ریشه و سرنخ همه موانع بهبود 

فضای کسب وکار به مرکز کشور باز می گردد.
و  شهری  حوزه  به  مربوط  مسائل  در  افزود:  روشنک  محمدحسین 
باز  مالکیت ها  و  پروانه های ساختمانی  پروژه ها، صدور  به  شهرداری که 
می گردد موانعی در فضای کسب وکار وجود دارد که ریشه آن مربوط به 

تصمیمات نهادهای شهری است.
وی ادامه داد: اما در خصوص آن چه مربوط به دولت و قانونگذار است 
در خراسان رضوی شده  فضای کسب وکار  دامنگیر  متعددی  مشکالت 
است که مهمترین آن صدور بخشنامه هایی است که نه تنها روزانه بلکه 

به صورت ساعتی صادر می شود.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
خراسان رضوی گفت: هر بخشنامه جدیدی که صادر می شود یا بخشنامه 
قبلی را نقض می کند یا به تصمیم یا قانون جدیدی اشاره می کند که 

کامال فضای کسب وکار را مختل می نماید.
و  می کند  صادر  را  بخشنامه  که  است  دولت  این  افزود:  روشنک 
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بخشنامه ها توسط مقامات استانی صادر نمی شود که بگوییم مانع بهبود 
فضای کسب وکار شده است.

وی ادامه داد: با این حال نباید اقدامات مثبت قوه قضائیه را در تصمیمات 
محلی که به بهبود فضای کسب وکار خراسان رضوی کمک شایانی کرده 

است از نظر دور داشت.
گفت:  رضوی  واردکنندگان خراسان  و  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
از مهمترین موانع بهبود فضای کسب وکار خراسان رضوی،  یکی دیگر 
استان در مسیر  این  نقل می باشد ودرادامه گفت:  و  نقص حوزه حمل 
کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و نقش مهمی 
در ترانزیت و صادرات ایفا می کند اما هنوز با مشکل کمبود واگن برای 

حمل کاالی صادراتی مواجه است.
روشنک افزود: خراسان رضوی می تواند بخش زیادی از نیازهای امروز 
کشور را در شرایط تحریم های اقتصادی تامین و بخش زیادی از کاالهای 

کشور را صادر کند.
وی تصریح کرد: شرق کشور تحریم نیست و دولت می تواند با تامین 
زیرساخت های حمل و نقل به ویژه واگن برای کاالهای صادراتی و توجه 
وضعیت  در  گشایشی  کنونی  شرایط  در  مرزی  گمرک های  به  بیشتر 

اقتصادی کشور و بهبود شرایط کسب وکار به وجود آورد.
رئیس انجمن کارآفرینان خراسان رضوی گفت: هم اینک در دوغارون 
و مرز مشترک بین ایران و افغانستان، تعداد زیادی کامیون حامل کاالی 
صادراتی ساعت ها در انتظار عبور از مرز می مانند و ریشه این مشکل به 
تصمیمات در مرکز بازمی گردد که هنوز نتوانسته است زیرساخت ها را در 

این حوزه به شکل درستی کامل کند.
روشنک افزود: تهران با ۱۱ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۶0 درصد 
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و  دارد  اختیار  را در  بانکی  و مسائل  پولی  اقتصاد کشور شامل گردش 
بسیاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی تالش می کنند تجارت خود را در 
فضای تهران به سرانجام برسانند و در این شرایط مقامات استانی مانند 

خراسان رضوی چگونه می توانند فضای کسب وکار را بهبود ببخشند؟
وی اضافه کرد: فضای کسب وکار در خراسان رضوی زمانی بهبود می یابد 
که مجلس شورای اسالمی و دولت تصمیم بگیرند تا بخشی از اختیارات 
را به استان ها تفویض کنند، به این معنا که چند استان را در قالب یک 
منطقه تعریف کرده، یکی از مسئوالن کشوری را به عنوان ناظر براین 
منطقه قرار دهند تا در جلسات هیات دولت، مجلس شورای اسالمی و 

قوه قضائیه حضور یابد و بتواند گره های استانی را باز کند.
بهبود  قانون،  اجرای  عدم  فعلی،  شرایط  در  مجموع  در  داد:  ادامه  او 
در  دولت  درصدی   ۱00 تمرکزگرایی  و  سو  یک  از  کسب وکار  فضای 
نامناسب  را  استان  در  فضای کسب وکار  دیگر  از سوی  تصمیم گیری ها 

کرده است.
#کاال  #حمل_و_نقل  #تحریم  #صادرات  #واگن  #قانون  #دولت  #شهرداری  #کسب_و_کار 

#تجارت #افغانستان  #تمرکزگرایی  #اقتصاد_مقاومتی  #گمرک 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 13 مرداد 98
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21.کسانی که باعث کاهش ارزش ریال شدند استغفار 
کنند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: حذف 4 صفر از 
پول ملی دولت نه قادر است مشکلی را بر طرف سازد و نه این که مشکل 

جدیدی به وجود آورد.
محمدحسین روشنک درباره طرح حذف 4 صفر از پول ملی اظهار کرد: 
تنها مزیت این طرح این است که وزن جیب مردم سبک می شود و از 
میزان حجم پولی که همراه خود جابه جا می کنند کاسته می شود که این 

موضوعی قابل قبول است و اشکالی بر آن وارد نیست.
وی افزود: ما با یک واقعیت روبه رو هستیم و آن این است که قبال هزار 
تومانی ارزشی داشته و حاال صد تومانی و ده تومانی معادل همان ارزش 
را دارد. در واقع باید بپذیریم این اتفاق چه خوب و چه بد، چه الزم و چه 

غیرالزم به وقوع پیوسته است. 
سیاست  از  انتقاد  با  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
اقتصادی دولت ها خاطرنشان کرد: چرا دولت فعلی و دولت های گذشته 
نتوانستند سیاست های مورد قبولی را اجرا کنند تا ما به اینجا برسیم 
که چهار صفر از پول ملی مان کاسته شود؟ این خود جای سوال است و 
بر چنین عملکردی از سوی دولت فعلی و دولت های پیشین انتقاد وارد 
است، آن ها که موجب شدند ریال این چنین کاهش ارزش پیدا کند باید 
استغفار کنند، چرا اجازه دادند این میزان از تورم همه جانبه در کشور 

باال برود؟
روشنک افزود: از نظر من این اقدام صرفا نمادین است و فاقد هرگونه 
تاثیر اساسی است، برخالف برخی گمانه زنی ها این طرح شاید در ابتدا 
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هزینه سنگینی داشته باشد ولی در آینده کامال هزینه ها را از بین می برد، 
هزینه هایی که ما االن به دلیل وجود این صفرها پرداخت می کنیم بسیار 

بیشتر است. 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: این که ما 
بخواهیم ماشین حساب ها و نرم افزارهایمان را با حساب و کتاب فعلی پر 
از صفر کنیم چه فایده ای دارد؟ ماندن این صفرها منفعتی ندارد، پس 
بهتر است که برداشته شود. هزینه برداشته شدن این صفرها یکبار است 

درحالی که هزینه ماندنش به صورت مستمر جاری است. 
وی ادامه داد: در پاسخ به این سوال که بودن این صفرها بهتر است یا 
حذف آن، می گویم نبودن آن قطعا بهتر و شفاف تر است، بنابراین بهتر 
است که این صفرها هر چه زودتر برداشته شود، من از اظهارنظرهایی 
مبنی بر کاهش صادرات در صورت اجرایی شدن این طرح گفته می شود، 
تعجب می کنم. حذف صفرها تاثیر فیزیکی دارد و نه تاثیر مالی و اعتباری 
که بخواهد به صادرات ما لطمه ای وارد سازد، ارزش پول نیز همان می ماند 
که تا به حال بوده است، اکنون نیز ما این صفرها را تنها در ظاهر می بینیم 
و در باطن از بین رفته است، بنابراین تفاوتی ایجاد نمی شود که بخواهد 

تاثیری بر بازار خرد و کالن اقتصادی بگذارد. 
رند شدن  از  ناشی  تورم  با  با »حذف صفرها  نظریه که  این  روشنک 
قیمت ها مواجه خواهیم شد« را نیز نادرست دانست و گفت: نهایتا این 
طرح موجب افزایش قیمت کاالها نمی شود و شما در قبال کاغذ پولی 
که می دهید کاال دریافت می کنید، در بسیاری موارد ممکن است کاال به 
دلیل این که شرایط فروش ندارد قیمت نزولی نیز پیدا کند و به سمت 
پایین گرد شود، این تحلیل ها در شرایطی است که تجربه وجود نداشته 
باشد، کاالیی که قیمت آن ۵۵ هزار و ۵۵0 تومان است چه بسا در صورت 
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کاهش تقاضا به ۵۵ هزار و ۵00 تومان کاهش یابد، تورم تنها به عرضه و 
تقاضا بستگی دارد، وقتی قدرت خرید مردم کم شود کاال باید ارزان عرضه 

شود تا مردم بتوانند آن را خریداری کنند. 
#تورم  #نظام_بانکی  #عرضه_و_تقاضا  #تورم  #ارز  #دولت  #سیاست_پولی 

منتشر شده: خبرگزاری های ایسنا، قدس آنالین - 19 مرداد 98
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22.فعاالن اقتصادی خراسان رضوی با رئیس سازمان توسعه 
تجارت، از مشکالت و موانع سخن گفتند:

سیاست گذاری های غلط، بندی بر پای توسعه تجارت
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  جلسه  دومین 
کشاورزی خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار 
شد و درآن، با حضور جمعی از مسئوالن ارشد سازمان توسعه تجارت، 
واردکنندگان شرق  و  روزهای صادرکنندگان  این  و مشکالت  چالش ها 

کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این  در  اتاق مشهد  تجارت  رئیس کمیسیون  روشنک،  محمدحسین 
نشست اظهار کرد: معتقدیم شرق کشور حائز شرایطی است که می تواند 
از تحریم ها در امان بماند و بیشترین کمک را نیز به اقتصاد کشور داشته 
و  می گرفت  شکل  کشور  شرق  به  مثبتی  نگاه  پایتخت،  در  اگر  باشد. 
بندری  مثابه  به  را  در کشور  مهم  کانون  این  امر،  متولیان  و  مسئوالن 
خشک و امن تلقی می کردند، امروز شاهد ظرفیت های بهتری در حوزه 

واردات کاالهای اساسی و توامان در بخش صادرات بودیم.
وی خاطرنشان کرد: افغانستان می تواند حوزه بزرگ تجاری برای کشور 
باشد و تاجیکستان به عنوان مرکزی قوی که همزبان و همفکر با ماست، 
می تواند در این زمینه، نقش موثری ایفا کند اما به آن کم توجهی شده 

است.
وی نقبی به بخشنامه  های صادراتی و آثار آن ها زد وگفت: به موجب 
ساقط  اعتبار  از  بازرگانی  کارت های  تمامی  باره  یک  اخیر،  بخشنامه 
می شود؛ در واقع بخشنامه های اخیر به پروانه تولیدکننده اعتبار داده اند 
و تمامی کارت های بازرگانی را باطل کرده اند و این بدترین کار ممکن 
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است، زیرا یک تاجر به غیر از کارت بازرگانی هیچ مجوز دیگری ندارد و 
با ابطال این کارت ها، عمال مسیر فعالیت تجاری او متوقف می شود. پروانه 
بازرگانان، کارت بازرگانی آنان است و بخشنامه ها گفته اند کسی که مجوز 

تولید داشته باشد می تواند صادرات انجام دهد اما این درست نیست.
وی تصریح کرد: به عنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد اعالم 
می کنم که برای ابهامات حوزه ارز که از سوی فعاالن این عرصه مطرح 
می شود، پاسخی ندارم چرا که در میان انبوه بخشنامه ها گم شده ایم و 
نمی دانیم که وظیفه یک صادرکننده امروز در قبال بازگشت ارز چیست؟ 

نمی دانیم چطور باید صادرات انجام داد که تبعاتی متوجه ما نشود؟
 کشور صادرات محوری نیستیم

 در پایان این نشست بار دیگر تریبون در اختیار رئیس کمیسیون تجارت 
اتاق مشهد قرار گرفت؛ روشنک با اشاره به سخنان آقای مودودی  رئیس 
سازمان توسعه تجارت درباره صدور ۱۲ الی ۱۳ بخشنامه توسط سازمان 
توسعه تجارت طی یک سال گذشته، گفت: همین تعداد بخشنامه در 
مسیر اعمال محدودیت های بیشتر طراحی شده اند و حتی یک مورد از آن 
هم در تشویق صادرکنندگان نیست و این یعنی ما کشور صادرات محوری 

نیستیم.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به حال صادرکننده ای که برای خوش حسابی 
در بازگرداندن ارز خود، دالر ۱۶ هزار تومانی خریداری کرده و به دولت 
پرداخته است. سپس مشاهده کرده که صادرکنندگان بدحساب مهلتی 
۶ ماهه برای پرداخت ارز دریافت کرده اند، چه می کند؟ در کشور ما به 
گونه ای عمل می شود که اجرا نشدن قانون را تشویق می کنیم؛ همان 
نمی کنند،  پرداخت  را  مالیاتشان  و  بیمه  که  را  افرادی  جرایم  که  طور 
می بخشیم. باید مقابل این طور رفتارها در اقتصاد ایستاد و گرنه اقتصاد 
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سالم، تحلیل خواهد رفت و نابود خواهد شد.
روشنک متذکر شد: خواهش می کنم بخشنامه ای صادر شود که در آن 
دستور بدهند تا دیگر بخشنامه ای صادر نشود. اقتصاد کشور ما را همین 
بخشنامه های متناقض با چالش مواجه کرده است. وی همچنین خواستار 

احیای وزارت بازرگانی به عنوان موتور محرکه تجارت کشور شد.
#تولید#کارت_بازرگانی  #ارز  #افغانستان  #تجارت  #دستکاری_درساختارها 

#ادغام_وزارتخانه ها #بخشنامه_های_خلق الساعه 

منتشر شده: سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی - 23 مرداد 98



۳۶۵179 روز روشن

23.تبعات برخی تصمیمات ارزی تازه کارها را وارد 
صادرات کرد

وکشاورزی  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
مشهد در نشستی با حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: شرق 
کشور دارای ظرفیت های فراوانی در حوزه اقتصادی است که می توانست 
در دوران دشوارتحریم ها به مثابه بندری امن باشد اما بارها گفته ایم که 
در مرکز، نگاه به مسائل شرق کشور و ظرفیت های آن حمایتگرانه نیست.

می شود  صادر  بخشنامه ای  یکباره  به  افزود:  روشنک  محمدحسین 
وتمامی کارت های بازرگانی بازرگانان را از اعتبار ساقط می کند، اگرچه 
می گویند در تعامل با تولیدکننده باید روند صادرات به سرانجام برسد اما 
در واقع فردی که سال ها در این عرصه فعال بوده را از ادامه کار محروم 

کرده اند.
وی اضافه کرد: به عنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد اعالم 
می کنم که برای ابهامات حوزه ارز که از سوی فعاالن این عرصه مطرح 
می شود پاسخی ندارم چراکه در میان انبوه بخشنامه ها گم شده ایم و 
نمی دانیم که امروز وظیفه یک صادرکننده در قبال بازگشت ارز چیست 
یا نمی دانیم چه طور باید صادرات انجام داد که تبعاتی متوجه ما نشود؟

#کشاورزی  #معادن  #صنایع  #کاال  #صادرات  #ارز  #تجارت  #توسعه  #دستکاری_درساختارها 

#بخشنامه های_خلق  الساعه  #تمرکزگرایی  #تولید  #دولت  #بخش_خصوصی  #اقتصاد_مقاومتی 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 23 مرداد 1398
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24.برگزیدگان نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی معرفی 
شدند

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار و برگزیدگان 
رضوی،  کتابخوانی  نهمین جشنواره  اختتامیه  وتقدیرشدند.  معرفی  آن 
پنجشنبه ۲4 مردادماه باحضوردکتر محسن جوادی)معاون امورفرهنگی 
وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی و عضو هیات امنای کتابخانه های عمومی 
رضا)ع((،  امام  بین المللی  بنیاد  محمودرضابرازش)مدیرعامل  کشور(، 
رضوی(،  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  )مدیرکل  جعفرمروارید 
اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی  )رئیس  محمدحسین روشنک 
ورئیس انجمن خیرین کتابخانه سازمشهد(، حجت االسالم و المسلمین 
مروج الشریعه )امام جمعه گلبهار(، مولوی غالم نبی توکلی )امام جمعه 
اهل سنت تایباد(، ایمان شمسایی )مدیرمسئول روزنامه قدس(، حسین 
سعیدی )مدیرعامل به نشر(، محمدرضا بصیری پور )مدیر عامل انجمن 
خیرین کتابخانه سازخراسان رضوی(، سرهنگ پاسدار سید جواد کمالی 
)مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا )ع((، خانواده شهیدان 
و  معاونان  دبیرکل،  مختارپور  علیرضا  رضوی،  خراسان  حرم  مدافع 
مدیران کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور و جمعی از فعاالن و مسئوالن 

فرهنگی کشور در مجتمع فرهنگی آفتاب والیت مشهد برگزار شد.
در ادامه این مراسم از پدر شهید مدافع حرم، شهید جواد محمدی مفرد 

تقدیر شد.
جشنواره  دوره  نهمین  ونوجوان  کودک  برگزیدگان  برنامه،  این  در 
کتابخوانی رضوی درحوزه های نقاشی کودک )4 تا ۱۲ سال(، پویش کودک 
)4 تا ۱۲ سال(، نقاشی نوجوان)۱۳ تا ۱7 سال( و پویش نوجوان)۱۳ تا 
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۱7 سال( معرفی شدند. همچنین کتابداران مشارکت کننده در جشنواره 
چهارگزینه ای  بخش  و  کتابدار  خانوادگی  فردی،  کتابدار  بخش   ۳ در 

خانوادگی تقدیر شدند.
شرکت کنندگان بزرگسال نیز در این جشنواره شامل ۱0 نفر در بخش 
پویش، ۱0 نفر در بخش چهارگزینه ای و ۱0 نفر در بخش معرفی متنی 

کتاب، و همچنین ۱0 برگزیده نوجوان در بخش چهارگزینه ای بودند.
#کتاب خوانی #کتاب  #بسیج  #دفاع_مقدس 

منتشر شده: خبرگزاری مهر - 24 مرداد 98
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25.لیست تنگناهای تولید در خراسان رضوی
دومین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور رئیس 
سازمان توسعه تجارت و رئیس اتاق ایران برگزار شد و گرفتاری ها و مشکالت 
این روزهای بخش تجارت به ویژه در حوزه صادرات شرق کشور مورد بررسی 

قرار گرفت.
گالیه از سیاست های ارزی وابطال کارت های بازرگانی، دخیل نکردن بخش 
خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات 
برای مبادالت ریالی، مشکالت گمرک دوغارون و تجارت با افغانستان از موضوعات 

مطرح شده در این نشست بود.
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با اشاره به 
بخشنامه  های صادراتی وآثار آن ها گفت: به موجب بخشنامه اخیر، یکباره تمامی 
کارت های بازرگانی از اعتبار ساقط می شود؛ در واقع بخشنامه های اخیر به پروانه 
تولیدکننده اعتبار داده اند وتمامی کارت های بازرگانی را باطل کرده اند و این 
بدترین کارممکن است؛ زیرایک تاجر به غیرازکارت بازرگانی هیچ مجوزدیگری 
ندارد و با ابطال این کارت ها، عمال مسیر فعالیت تجاری او متوقف می شود. پروانه 
بازرگانان کارت بازرگانی آنان است و بخشنامه ها گفته اند کسی که مجوز تولید 

داشته باشد می تواند صادرات انجام دهد اما این درست نیست.
وی تصریح کرد: به عنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد اعالم می کنم 
که برای ابهامات حوزه ارز که از سوی فعاالن این عرصه مطرح می شود، پاسخی 
ندارم؛ چراکه در میان انبوه بخشنامه ها گم شده ایم و نمی دانیم که وظیفه یک 
صادرکننده در قبال بازگشت ارز چیست؟ نمی دانیم چطور باید صادرات انجام 

داد که تبعاتی متوجه ما نشود؟
#دستکاری_درساختارها #کارت_بازرگانی #بخشنامه های_خلق الساعه #ارز #تولید #تجارت #صادرات

منتشر شده: روزنامه دنیای اقتصاد - 26 مرداد 1398
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26.توجه به کارآفرینی، مشکل گشای اقتصاد
رضوی  درخراسان  وکتابدار  کتابخوانی  روزکتاب،  گرامیداشت  آیین 

باتقدیر از فعاالن عرصه کتاب وکتابخوانی؛ برگزار شد.
ومدیرعامل  استان  کارآفرینان  کانون  رئیس  روشنک،  محمدحسین 
از  تشکر  ضمن  کتابخوانی،  ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه  خیرین  مجمع 
شهردارمشهد به علت توجه به فرهنگ، هم زمانی این مراسم با روز بسیج 
مستضعفان را، دارای ارزش باالیی دانست. او در ادامه صحبت های خود، 
را کسانی معرفی  کارآفرینان  کارآفرینی،  قرارگرفتن درهفته  به  باتوجه 
کردکه امام خمینی )ره( لقب فرماندهان جنگ اقتصادی را به آن ها داده 

بود.
روشنک گفت: باید قدرکارآفرینی را در جامعه دانست. بیشترین مشکل 
ما، مشکل اقتصاد است که با توجه به قشر کارآفرینان، این مشکل حل 

خواهد شد.
#روشن #بین_المللی  #انقالب  #جنگ  #کتاب  #شهرداری  #اقتصاد_مقاومتی  #کارآفرینی 

منتشر شده: کانال تلگرامی - شهریور 1398
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27.قرارگاهی به نام مثلث توسعه اقتصادی
محمدحسین روشنک در گفت وگو با روزنامه اعتماد در خراسان رضوی 
رزم  آقای  که  است  قرارگاهی  فرهنگی  اقتصادی-  توسعه  مثلث  گفت: 
حسینی برای توسعه خراسان رضوی تشکیل داده است و تجربیات خود 
فرماندهی  زیرمجموعه   قرارگاه،  این  است.  آورده  استان  به  را  کرمان  در 
»اقتصاد مقاومتی« شکل گرفته است و معین های اقتصاد مقاومتی به منزله 
گروهان ها وگردان هایی هستند که در زمان جنگ اقتصادی کنونی مشغول 

انجام عملیات  می شوند.
به واسطه این اجرای این طرح، برای اولین بار در خراسان رضوی، امام 
جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، آستان قدس، استانداری، و شهرداری 
و… در کنار بخش خصوصی قرار گرفته اند، به یکدیگر پیوند خورده و تلفیق 
شده اند. این اتفاق نمایانگر طراحی استراتژیک و هوشمندانه مثلث توسعه 
اقتصادی توسط استاندار است که توانسته در بخش های مختلف سیاسی، 
مذهبی و اقتصادی استان همگرایی ایجاد کند و برای اولین بار است که 

بخش خصوصی تایید این بخش ها را در فعالیت خود حس می کند.
اگر دولت 40 درصد از اختیاراتش را در اختیار استاندار قراردهد عالوه بر 
حل بسیاری از مشکالت کشور، بخش زیادی از کاالهای اساسی موردنیاز، 
از مرز شرقی واردکشورمی شود و به میزان قابل توجهی بر صادرات شرق 
کشور افزوده خواهد شد. به نظر من آقای رزم حسینی با ایجاد و اجرای 
طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در پیش برد اهداف اقتصادی استان 

تا کنون موفق عمل کرده است.
#دولت  #اقتصاد_مقاومتی  #صادرات  #کاال  #بخش_خصوصی  #مثلث_توسعه_اقتصادی 

#تمرکزگرایی

منتشر شده: روزنامه اعتماد خراسان رضوی- شهریور 98
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واگن های  مشکل  حل  برای  دولت  مداخله  28.لزوم 
صادراتی

بیستمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی 
خراسان رضوی بادستور کار »بررسی مشکل عدم تامین واگن صادراتی 
به عنوان یکی از دغدغه های اساسی صادرکنندگان« و »چالش ناشی از 
کاهش مدت اعتبار کارت بهداشت کارگران و پرسنل کشتارگاه ها« برگزار 

شد.
تریبون دراختیار محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق 
مشهد قرارگرفت. او با بیان این که یکی از زیرساخت های حوزه صادرات، 
و  اقتصاد  و  تولید  بخش  محرکه  موتور  را  صادرات  است؛  ونقل  حمل 
موردنیاز  زیرساخت  اصلی ترین  درخراسان  نیازامروزکشورخواندوگفت: 
برای صادرات که ازخودکاال هم مهمتراست، حمل ونقل ریلی می باشد؛ 
چون حمل کاال باکامیون به کشورهای آسیای میانه به صرفه نبوده و 

زمان بر نیز هست.
وی افزود: ۲0 سال است که با موضوع کمبود واگن روبه رو هستیم و بارها 
این موضوع را تکرار کرده ایم. این مشکل به راه آهن خراسان برنمی گردد 
زیرا دوستان ما در راه آهن خراسان همه تالش خود را کرده اند. مشکل 
این است که راه آهن کشور سال هاست این مهم را به عنوان وظیفه خود 
تلقی  برای خود  امتیاز مثبتی  را  این مشکل  نمی شناسد و حل کردن 

نمی کند.
روشنک تصریح کرد: وزارت راه نیزاین موضوع را به عنوان یک مشکل 
به رسمیت نشناخته یا اهمیت چندانی به آن نداده است. چالش مذکور 
اوج صادرات  نوروزکه  از  قبل  و ظهورمی کند؛  بروز  سال  مقطع  در سه 
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پاییز.  ودرآستانه  رمضان  ازماه  قبل  است،  میانه  آسیای  به  غذایی  مواد 
صادرات  دالر  میلیارد  دو  تا  یک  ساالنه  نمی داشتیم،  واگن  اگرمشکل 
اضافی می توانستیم داشته باشیم، اما متاسفانه این مشکل قدیمی به رغم 

پیگیری ها و مطالبه گری های مختلف همچنان به قوت خود باقی است.
اجازه دهد  وی خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد دادیم درمقاطعی دولت 
تا از طریق یک شرکت به پشتیبانی کمیسیون تجارت اتاق و اتحادیه 
صادرکنندگان، واگن وارد وتحویل راه آهن شود و راه آهن متولی توزیع 
واگن ها باشد، نه حتی شرکتی که واگن را وارد کرده اما از این پیشنهاد 
ما برداشت اشتباه وسوءاستفاده شد، درصورتی که از نظر ما تامین واگن 

صادراتی ماموریت ذاتی و بنیادی راه آهن و وزارت راه است.
این  حل  برای  پیشنهاداتی  جلسه  این  از  دیگری  بخش  در  روشنک 
مشکل ارائه داد و گفت: راه آهن مسئولیت تامین واگن را به عهده بگیرد 
و باید نیازها در این زمینه را به طور کامل تامین کند. پیشنهاد دیگر ما 
برای وزارت راه و راه آهن جمهوری اسالمی این است که خراسان به مثابه 
یک بندر برای راه آهن ما است و این موضوع را باید به رسمیت بشناسند؛ 
تا  درنظر گرفته شود  بارگیری  و  تخلیه  پایانه  عنوان  به  راه آهن مشهد 
واگن ها به سرعت بروند و برگردند و از تاخیر ۲0 روزه جلوگیری کنیم. 
اما چون یک شرکت که از کارکنان بازنشسته راه آهن تشکیل شده، کار 
ورود واگن را عهده دار است و خود راه آهن نیز به دنبال کسب درآمد از 
ورود واگن ها به مسیر داخلی می باشد، راه به جایی نمی بریم. از سویی 
می بینیم که مسئوالن کشور از تفویض اختیار الزم به استان در این زمینه 

شانه خالی می کنند.
وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که واگن های ایرانی بتوانند در 
کشورهای آسیای مرکزی سیر کنند و این سیر اقتصادی باشد اما در حال 
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حاضر ما در صادرات مستاجر بازارهای هدف هستیم و تامین واگن باید 
از طریق آن ها صورت گیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان تاکید کرد: ما می گوییم راه آهن 
جمهوری اسالمی و باالتر از آن دولت جمهوری اسالمی باید بداند مرز 
شرقی تحریم نیست و از اینجا می توانیم کاال به چین و روسیه بفرستیم 
و ارز حاصل از آن هم قابل بازگشت است. معتقدیم که راه آهن باید در 
درازمدت زیرساخت ها را ارزش گذاری کند و سهم خود و بخش خصوصی 

را از حمل و نقل تعیین کند و رقابت را تقسیم نماید.
وی ادامه داد: اگر سوبسیدهای راه آهن نباشد صاحبان واگن در کشور 
هم نمی توانند کاری انجام دهند. در شرایط فعلی تنها راه این است که 
به  را  اختیار  راه آهن  و  بخواهد  راه آهن  از  وزارت  و  راه  وزارت  از  دولت 
خراسان بدهد و مشهد بندر بارگیری و حمل واگن تلقی شود. دولت باید 
در این زمینه به راه آهن سوبسید یارانه بدهد و از این محل مشکل ما 

حل شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد باردیگر پشت تریبون قرارگرفت 
وپیشنهادهایی برای حل این مشکل بیان کرد: پیشنهاد ما قبول مسئولیت 
تامین زیرساخت های صادراتی شرق کشور ازسوی دولت است؛ دولت باید 
شرق کشور را در حوزه تجارت تقویت کند. پیشنهاد دیگر این است که 
وزارت راه تامین واگن را به عنوان اصل موضوع خود قبول کند و نکته 
دیگر این که مجوزهای واردات واگن را صادرنکنند چون کاری غیر قانونی 
است و هر وجهی که بابت کرایه واگن گرفته می شود، باید قبض رسمی 
داشته باشد، اما هم اکنون نه پرداخت کننده می تواند مبالغ را ثبت کند 
و نه گیرنده. اگر تا دو ماه آینده این موضوع حل نشود، یک گردش مالی 

غیرقانونی تا ۲هزار دالر ایجاد خواهد شد.
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شهید  ایستگاه  که  است  این  ما  پیشنهادآخر  کرد:  خاطرنشان  وی 
وارده و  بارگیری کاالهای  و  پایانه تخلیه  به عنوان  مطهری درخراسان 
صادره به آسیای میانه قرار گیرد؛ چون واگن های ما نمی توانند به آسیای 
میانه بروندواین کشورها هم تعداد محدودی واگن دارند. در حال حاضر 
۱۲00 واگن روی ریل کشورمان هست که می تواند حرکت کنند و بار 
را ببرند اما راه آهن به بهانه درآمد بیشتر آن هارا در ریل های داخلی به 

حرکت در می آورد.
#حمل_و_ #توسعه  #کسب_و_کار  #اتاق_بازرگانی  #صادرات  #واگن  #بخش_خصوصی  #دولت 

#ترکمنستان  #تاجیکستان  #آسیای_میانه  نقل 

منتشر شده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی - 5 شهریور 98
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29.گفت وگو با کهنه سرباز سال های دفاع مقدس و مرد خستگی 
ناپذیر اقتصاد؛

آیا برجام فدای تحقق تفکر ترامپیست ها خواهد شد؟
یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی که تاثیر 
مستقیمی در اقتصاد کشورمان داشت، موضوع توافق با ۶ قدرت جهانی 
با عنوان برجام برای حل مناقشات مسئله هسته ای ایران بود. موفقیتی 
که درابتدای راه خود، امیدهای زیادی را در دل مردم و فعاالن اقتصادی 

کشورمان برای ایجاد تعامالت سازنده تر با دنیا ایجاد نمود.
اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان به عنوان 
چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و دشمنی وی با 
کشورمان و خروج یکجانبه از معاهده بین المللی برجام که در نوع خود 
جریان  طلوع  و  وقوع  از  نگرانی ها  بود،  جهانی  عرف  و خالف  بی سابقه 
فکری بی منطق وخالف نظم نوین جهانی با عنوان ترامپیست باال گرفت 
که اگر تدابیری برای آن اندیشیده نشود، جهان هر لحظه شاهد و آبستن 
اتفاقاتی ناخواسته خواهد شد. اخراج جان بولتون مشاور امنیتی ترامپ از 
کاخ سفید هم از نتایج همین تفکر ترامپیست به شمار می رود. از این رو 
تحریریه پایگاه خبری صبح مشهد، گفت وگویی را با یکی از کهنه سربازان 
سال های دفاع مقدس و مرد خستگی ناپذیر و فعال اقتصادی کشورمان 

انجام داده تا تحلیل و نظریات وی را در این خصوص جویا شود.
محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد 
به حضور خود پذیرفته و  را  ما  فراوانی که دارد،  علی رغم مشغله های 

ساعتی را با اصحاب رسانه به گفت وگو می نشیند.
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 جناب روشنک با سالم و خدا قوت، صحبت را شما آغاز بفرمائید
ایام  عزیزوتسلیت  خبرنگاران  شما  خدمت  سالم  وعرض  خدا  نام  به 
انجام گفت وگو درموضوع سرنوشت برجام  برای  بودکه  حسینی، مدتی 
پیش قدم نمی شدم تا این که کاریکاتوری از ترامپ که توسط صدراعظم 
آلمان در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود و نشان از عمق درماندگی 
خانم مرکل در برابر ترامپیست ها داشت را دیدم، از این رو تصمیم گرفتم 
تا تحلیلی بر رفتار های ترامپیستی که جای قوانین تحت عنوان سازمان 

ملل و شورای امنیت را گرفته است، ارائه شود.
 جمهوری اسالمی ایران تنها کشوری است که 40سال مرگ بر 
امریکا گفته و همچنان برای دفاع از آزادی قدس شریف و محور 
مقاومت هزینه می کند ورسیدن به چرخه تولیدانرژی هسته ای 
رادربرنامه دارد، اما امریکا چراحاالکه برجام را امضا کرده، تصمیم 

به خروج از برجام و مقابله با مردم گرفته است؟
درگیری باجمهوری اسالمی ایران تحت عنوان برجام فقط بهانه ای برای 
پیاده کردن نظم جدید جهانی به کدخدایی ترامپ و پشتیبانی راست 
گرایان کشور های غربی، افریقایی، آسیایی وخاورمیانه با میانداری رژیم 
بین  سازمان های  ودیگر  ملل  سازمان  بی اثرکردن  باهدف  صهیونیستی 
المللی بوده است. ایران به عنوان قدرت منطقه ای وتنها کشوری که مقابل 

زیادی خواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده بهانه خوبی است.
یعنی آن چه تحت عنوان خروج آمریکا از توافقنامه بین المللی برجام که 
تمام قدرت های دنیا ازجمله آمریکا پای آنرا امضا و شورای امنیت سازمان 

ملل تصویب کرده بود حرکت به سوی شکل دیگر از نظم جهانی است؟
انتخاب غیر قابل پیش بینی ترامپ با تفکرات ضد سازمان های بین المللی، 
دنیا رابا سرعت از نظم برقرار شده با تشکل سازمان ملل دور کرد به طوری 
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که دیگر شورای امنیت و قوانین بین المللی و قرارداد های چند جانبه و 
دوجانبه مورد احترام نخواهد بود.

و  قدرت  چه  از  جهانی  نوین  نظم  تحقق  برای  ترامپیست ها   
سالح هایی استفاده می کنند؟

نظامی  دنبال جنگ  به  ترامپی  فرمودندآمریکای  ایران  ارشد  مقامات 
سالح های  که  روزی  امروزآن  نظرترامپیست ها  از  بود،  ونخواهند  نبوده 
نظامی تعیین کننده قدرت برتر بوده نیست، سیستم مالی ودالر جایگزین 
توپ وتانک شده است، در دکترین ترامپیست ها به جای استفاده از قدرت 
بمب، موشک، توپ، برای ایجاد وحشت و تسلیم کشور ها تحریم کافی 

خواهد بود.
 معموال در امریکا هر چهار یا هشت سال قدرت بین جمهوری 
آینده  انتخابات  در  اگر  می شود  جابجا  دموکرات ها  و   خواهان 
چه  ترامپیست ها  نوین  نظم  تکلیف  شوند  پیروز  دموکرات ها 

می شود؟
یقینا در انتخابات آینده دموکرات ها پیروز نمیشوند ضمن این که تاده 

سال آینده تفکرترامپیستی در جهان حاکم خواهد بود.
در نظم نوین جهانی با تکیه بر قدرت اقتصادی وشبکه های اجتماعی 

وفضای مجازی تکلیف بلوک بندی بین کشور ها چه می شود؟
بلوک بندی های جدید نه بر اساس قدرت نظامی که بر اساس توان 
اقتصادی در حال شکل گیری است، این که کدام کشور در کدام بلوک 
قرار خواهد گرفت چهار سال دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ مشخص 

خواهد کرد.
 در نظم نوین ترامپی جایگاه اروپا چگونه تعریف شده و کجا قرار 

دارد؟
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شده  داده  اروپا  به  ضعیفی  بسیار  نقش  جهانی  نوین  نظم  برنامه  در 
برنامه های ترامپیست ها  تا جایی که حق ندارد بجز اجرای دستورها و 

برنامه ای را در دستور کار داشته باشد.
 نظـم نویـن ترامپیسـت ها با چین کـه اقتصـاد قدرتمندی در 

اختیـار دارد چـه خواهد کرد؟
با رفتار ترامپ نسبت به چین حاکمان آن کشور به خوبی برنامه نظم 
جدید ترامپیست ها را درک کرده و برای عدم مقابله با امریکا و کسب 
قدرت اقتصادی برنامه دارند با این حال حوادث هنگ کنگ نشان می دهد 

چین نیز کار سختی در پیش خواهد داشت.
 با توجه به شایعه دوستی ترامپ و پوتین روسیه در نظم نوین 

چگونه تعریف شده است؟
دوستی ترامپ و پوتین کوتاه مدت خواهدبود، روسیه نیز بادرک شرایط 
جدید وازبین رفتن قدرت شورای امنیت و سالح های نظامی به دنبال 
یارگیری وکسب قدرت مالی برای مقابله با تحریم هاست، پوتین راه های 
هزینه کردن ازجیب دیگران در برابر تفکر ترامپ را به خوبی پیاده می کند.  
و  آسیا  آفریقا  کشور های  تکلیف  گفتید،  که  شرایط  این  با   

خاورمیانه چه خواهد بود؟
در افریقا، آسیا و خاورمیانه بجز چین، کره شمالی، ایران و یک دو کشور 
افریقایی دیگران تسلیم نظم نوین ترامپیستی هستند و حرفی برای گفتن ندارند.
 چین، کره و کشور های افریقایی به نوعی با امریکای ترامپی در 
حال مذاکره هستند در این بین جمهوری اسالمی ایران که مذاکره با 
آمریکا را جایز ندانسته و در حال مبارزه و مقابله با تحریم هاست چه 

نتیجه ای خواهد گرفت؟
در نظام و تفکر ترامپیست ها رعایت اخالق، قانون، حق، عهد و پیمان 
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معنا ندارد ضمن این که حرمتی برای دزدی، یاغی گری، زورگویی، رشوه 
دهی، رشوه گیری، جاسوس پروری، مهره چینی و.. وجود ندارد. این را 
مسئولین و سیاست مداران کشور ما که از پشتیبانی مردمی فهیم، صبور 
و مقاومت همراه با درک شرایط برخوردار هستند را بخوبی میدانند و حال 
دیگر آگاه هستند که در نظم نوین جهانی به کدخدایی ترامپ موضوع 
برجام و مسائل جمهوری اسالمی ایران بهانه ای بیش برای قدرت نمایی 
بمنظور تحقق برنامه ترامپیست ها نبوده و نیست، لذا حتما دقت دارند تا 
ایران بیش از این مورد معامله کشور های امضا کننده برجام که خود با 
آمریکا و نظم ترامپی مشکالت فراوان دارند قرار نگیرند، پس امیداست 
ننوشتن  و  بومی  مقاومتی  اقتصاد  و  مردم  بر  تکیه  کنند، ضمن  تالش 
برموشک ها و جلوگیری از اشغال سفارت خانه هاو..، اختالفات با کشور های 
مسلمان منطقه را به حداقل برسانند تا از دوره جنگ اقتصادی ترامپ 
با دنیا به ویژه چین و اروپا به سالمت عبور کنیم، ترامپ نیز بیش از این 
با جمهوری اسالمی ایران درگیر نمی شود چرا که فشار بیشتر منجر به 
جنگ نظامی که در تفکر ترامپیست ها جای ندارد خواهد شد، آنان پس از 
بهره گیری ابزاری کنار گذاشتن برجام راهی برای برون رفت از درگیری با 

جمهوری اسالمی پیدا میکنند که یقینا جنگ نخواهد بود.
#ارز#برجام  #اروپا  #اقتصاد_مقاومتی  #آمریکا  #چین  #دیپلماسی 

منتشر شده:صبح مشهد - 18 شهریور 98
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30.رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی؛ 
نهادینه سازی فرهنگ مشارکت شاخصه مهم خیریه 

حمایت از بیماران آسیب پذیر توس است
ایجاد یک فضای همگرایی و مشارکتی بین خیرین برای کمک به افراد 
از برکات جامعه دینی و همچنین عملکرد  نیازمند حوزه درمان، یکی 

موفق شخص جناب آقای بصیری پور و همکاران محترمشان می باشد.
در یازدهمین روز از ماه محرم و در یک چهارشنبه امام رضایی دیگر، 
هشتصد و سی امین جلسه موسسه خیریه حمایت از بیماران آسیب پذیر 
توس با مشارکت گسترده خیرین و حجه االسالم محمدرضاصالح رئیس 

جامعه المصطفی العالمیه خراسان درمشهد مقدس برگزار شد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی که یکی دیگر از مهمانان 
نهادینه سازی فرهنگ همگرایی  این جلسه گفت:  بود، درحاشیه  ویژه 
ومشارکت و به پای کارآوردن جمعی از انسان های متدین ونیک اندیش 
برای کمک به نیازمندان به ویژه بیماران محروم، کار ارزشمندی است که 

الحمدهلل به همت آقای بصیری پور بستر آن فراهم آمده است.
همه  کردن  سهیم  و  خرد  مشارکت  سیستم  روشنک،  محمدحسین 
خیرین برای کمک به بیماران نیازمند را، شیوه ای جالب دانست و افزود: 
را  بیمار  نیاز  مورد  مبلغ  همه  بتواند  تنهایی  به  خیر  یک  است  ممکن 
تعهدکند ولی عمال با سرشکن شدن مبلغ بین خیرین، همه از ثواب کار 

برخوردار ومتنعم می شوند.
اندیش،  وی اظهارامیدواری کرد، باتالش وهمت مردم وخیرین نیک 
و  خانواده  شرمنده  درمانی،  هزینه ای  تامین  برای  بیمارنیازمندی  هیچ 

جامعه نباشد.
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گفتنی است، خیرین نیک اندیش در هشتصد و سی مین جلسه موسسه 
خیریه حمایت از بیماران آسیب پذیر توس مبلغ ۲0۵ میلیون ریال به ۵۹ 

بیمار نیازمند کمک کردند
#حمایت  #همدلی  #کار_نیکو  #محرومین 

منتشر شده:صبح مشهد - 20 شهریور 98
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31.تحریم ها واحدهای صنعتی را تعطیل نکرده، سیستم 
اداری  مشکل دارد

جلسه ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی استان با حضور وزیرکشورومسئولین 
کشوری و استانی درتاالر جلسات شهید هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا)ع( 

مشهد برگزار شد.
محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
ستادهای  مانند  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  بود  قرار  گفت:  نشست  دراین 
پشتیبانی جنگ عمل کند اما آیا این امکان را برایشان فراهم کردیم؟ 

اختیارات به این ستاد داده نشده است.
وی ادامه داد: ما هیچ مشکلی در خصوص مسایل و اختیارات استانی 
نداریم، آن چه استاندار در کابینه استانی خود در اختیار دارند را در اختیار 
داریم اما این اختیارات چقدر است؟ ما در استان محرومیت هایی داریم. ما 

از مناطق آزاد و پایانه های تخلیه و بارگیری محروم هستیم.
روشنک اضافه کرد: شرق کشور در تحریم واقع نشده اما در داخل کشور 
تحریمش کردیم. در مرزهای شرقی تحریم نداریم اما چقدر اختیارات 
برای ثبت سفارش و تخصیص ارز داده شده است. باید مشکل واگن نیز 
حل شود که در این صورت می توانیم ۵ میلیارد دالر صادرات از خراسان 

داشته باشیم.
کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
درخواست کردیم که اجازه دهند واردات از افغانستان داشته باشیم تا 
این مجوز  اما  آن ها حساسیت نشان ندهند که ما فقط صادرات داریم 

صادر نشده است.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که ما با اقتصاد بومی به 
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اقتصاد مقاومتی می رسیم. با اقتصاد وارداتی به اقتصاد بومی نمی رسیم، 
بلکه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید به اقتصاد بومی تکیه کنیم.

#منطقه_آزاد  #واگن  #اقتصاد_بومی  #اقتصاد_مقاومتی  #واردات  #تجارت  #ارز  #افغانستان 

#اقتصاد_بومی

منتشر شده: خبر فوری - 24 شهریور 1398
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مشهد؛  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  32.رئیس 
موفقیت مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان مشهود 
تجربیات  از  استفاده  کامل  نتیجه  کسب  برای  است/ 

ستادهای پشتیبانی جنگ ضروری است
ما یک سری قوانین کشوری و نسخه واحد برای تمام کشور باشرایط 
شکل  بسترآن  در  کشور  اداری  بروکراسی های  تمام  که  داریم  متفاوت 
می گیرند. درشرایط جنگ اقتصادی اینگونه امکان اداره اقتصادی کشور 
وجود ندارد، یک روزی آقای محسن رضایی صحبت از چند ایالتی یا چند 
منطقه کشوری در حوزه اقتصاد سخن گفت که اتفاقا حرف درستی بود 

ولی متاسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد از موفقیت طرح مثلث 
توسعه اقتصادی و فرهنگی استان به عنوان یک الگو و نمادی از ستاد های 

پشتیبانی دوران دفاع مقدس یاد کرد.
مسائل  در  نیازمندیم  واقعا  ما  که  این  بیان  با  روشنک  محمدحسین 
اقتصادی قوانین منطقه ای داشته باشیم و البته منطقه ای لزوما استان 
نیست، گفت: مثال چند استان شمال یا شرق کشور یا غرب می توانند با 

هم توان ویژه ایجاد کنند.
وی افزود: کشور به ۶ یا 7 منطقه اقتصادی تقسیم شود تامسائل  اقتصادی  
هر منطقه  که  منطبق با زیست بوم آن است براساس آن تدوین واجرا شود.

تمرکز و مرکزیت قوانین در تهران مشکل و آفتی است که امروزه در 
آن  از  نمی توانند خارج  استانداران  و  است  اقتصاد کشور مشهود  حوزه 
چارچوب عمل و تصمیم گیری نمایند همان طرح برادر محسن رضایی 

ضروری به نظر می رسد.
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که  این  بر  تاکید  با  رضوی  خراسان  استان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
اختیارات اقتصادی که به استان ها داده شده بسیار کم است گفت: مثال 
بعد از مدت ها پیگیری اعالم شد، برای بنگاهی که چک برگشتی دارد، 
تا  حداکثر  اعتبارات،  یا  تسهیالت  اعطای  جهت  می توانند  استانداران 
یکسال به او فرصت بدهند. فرض کنیم استاندار در این قالب حداکثر 

زمان را بدهد آیا این مشکل را حل می کند.
روشنک خاطر نشان ساخت: اگر بخواهیم در مسائل اقتصادی توفیق 
بیشتری داشته باشیم می بایست برنامه ریزی ها بر حسب قوانیم اقتصادی 
منطقه ای تنظیم کنیم. به عنوان مثال شرق کشور راه آهن و مرز دارد، 

جنوب و شمال دریا وکشتیرانی دارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در خصوص طرح مثلث 
توسعه اقتصادی گفت: قرارگاه یا ستاد اقتصادی آقای رزم حسینی تحت 
تسهیل گری  فقط  کندکه  ایفاء  نقشی  می تواند  اقتصادی،  مثلث  عنوان 
وروان سازی اجرای قوانین موجود و منسجم کردن نیروها و پشتیبانی 
درقالب یک پنجره واحد است و به نفع حوزه اقتصاد است و از اجحاف  
غیر قانونی به تجار جلوگیری می کند و همچنین فضایی فراهم می کند 
و  اقتصادی  فعالین  در  نشاط  و  امید  تحریم ها و سختی ها  با وجود  که 
بنگاه ها ایجاد شود. ایشان می تواند فضایی فراهم کند که به عنوان مثال 
در خطبه های نماز جمعه، فعالین اقتصادی مورد هجمه قرار نگیرند! در 
را  کار  این  ندهند که  بد جلوه  را  اقتصادی  فعالین  تریبون ها  و  منبرها 
به خوبی انجام داده است.کار دیگری که می تواند انجام دهد، این است که 
همه دستگاه ها با هم از فعالین اقتصادی حمایت کنند. یعنی یک جایی 
حمایت کند، اما نمی تواند مجوزی خارج از قوانین مرکزی بدهد، یا جایی 
دیگر را که به اقتصاد استان خسارت وارد می کند باطل یا متوقف کند. آیا 
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این همان مشکل اصلی نیست؟!
کهنه سرباز سال های دفاع مقدس خاطر نشان ساخت: اما دقت کنیم به 
عنوان مثال در دوران دفاع مقدس یک قرارگاه خاتم داشتیم و قرارگاه های 
فرعی مثل نصر، کربال یا نجف و… حال مثلث توسعه اقتصادی آقای رزم 
حسینی استاندار قرارگاه فرعی از قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور باید عمل 
کند. بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان، بازرگانان، معدن کاران در قالب 

یگان های عملیاتی اقتصادی تعریف شوند.
از جنگ  پشتیبانی  ستاد  زمان  آن  اقتصادی،  می گوییم جنگ  وقتی 
داشتیم که رئیس آن نماینده ولی فقیه و مثال در خراسان، نماینده امام و 
تولیت آستان قدس رضوی بود. نائب رئیسان استاندار و امام جمعه بودند 

که اختیارات کامل داشتند.
من در کتاب اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسید، گفتم 
و واضح پیشنهاد دادم که قرارگاه یا ستادهای پشتیبانی جنگ ها را مجددا 
احیا کنیم. آن موقع هنوز صحبت از ترامپ و جنگ اقتصادی و اینگونه 
چیزها نبود. اما قابل پیش بینی بود که این اتفاق ها خواهد افتاد. در کتاب 
»اقتصاد مقاومتی« پیشنهاد کردم که ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست 
استاندار، عضویت همه نهادها وریاست معنوی و حمایتی امام جمعه و 

نماینده محترم ولی فقیه هر استان شکل بگیرد.
روشنک که کوهی از خاطرات و تجربیات ارزشمند و فراوانی را در سینه 
خود دارد با بیان چند خاطره گفت: در سال های آخر جنگ شهید نورعلی 
القدر خراسان بزرگ چندگردان نیروی رزمی  شوشتری فرمانده جلیل 
فوری از ما خواست. بسیج نیروها را جمع کرد. نیاز به وسیله ای بود که این 
نیروها را فوری به جبهه برساند؛ آن زمان من دبیر ستاد پشتیبانی جنگ 
بودم. عملیات مرصاد بود و باید از طریق آقای بهزاد نبوی برای هواپیما 
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آقای سرهنگ  زمان  آن  کنیم.  هماهنگ  نشد  که  می کردیم  هماهنگ 
عبدهلل پور که االن شرکت هواپیمایی دارد، مسئول پایگاه پدافند هوایی 
مشهد بود. آن موقع برخی هواپیما را از تهران فرستاده بودند به مشهد که 

جای امن و دور از دسترس حمالت هوایی دشمن بود.
آن وقت برای هماهنگی با آقای شمخانی هم صحبت کردیم. نتیجه 
نداد! همین عبدهلل پور اومد و گفت: اگر یک نامه از عابدینی استاندار وقت 
بتوانی بگیری که تایید آقای طبسی به عنوان رئیس ستاد پشتیبانی جنگ 
استان را داشته باشه می توانم همکاری کنم و هواپیما بدهم تا نیروها را به 
جبهه برسانید. شب ساعت ۱0:۳0 رفتم در منزل آیت اهلل واعظ طبسی 
که ایشان موافقت کرده و دستور دادند و بعد به اتفاق استاندار رفتیم 
پیش فرمانده پایگاه پدافند هوایی که انتهای خیابان نخریسی قرار داشت. 
ساعت ۵ صبح دو هواپیما نیرو فرستادیم به جبهه که در سرنوشت جنگ 
واقعا اثرگذار بود. در خاطره ای دیگر، وقتی یگان های استان ما نیاز به 
الستیک داشت، ستاد گفته بود در داخل الستیک توزیع نشود وحقیقتا 

کسی هم مقاومت نمی کرد.
آن زمان ستاد پشتیبانی جنگ اختیار کامل داشت، االن هم باید ستاد 
پشتیبانی جنگ اقتصادی که ماموریتش حوزه اقتصاد و مقابله با دشمن 

است، اختیار کامل داشته باشد تا بتواند تصمیم گیری و اقدام کند.
خاطره دیگر مربوط به اعزام نیرو با راه آهن بود. وقتی بسیج می خواست 
نیرو اعزام کند، مسافر عادی هم بود ولی روزی که اعزام نیرو داشتیم، 
شخصی به نام آقای ُرشدی مدیر راه آهن استان بود ایشان شخصا مسافران 
قطار را متقاعد می کرد با وسیله دیگه ای سفر کنند تا جا برای رزمندگان 

اسالم در قطارمهیا باشد و این یعنی اتفاق جمعی، اراده و همدلی.
 روشنک با ذکر گالیه ای گفت: امروز هم می خواهیم جهاد کرده و نیاز 
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کشورراتامین کنیم، ارز بیاوریم وکارهای دیگر..آیا اختصاص دادن واگن به 
سایرکاالها و خالی بودن دست بازرگان برای صادرات کاال جایگاهی دارد؟! 

معنی حمایت این است؟
وی در بخش دیگر گفت وگو خاطر نشان ساخت: به هر حال باید دید 
جناب رزم حسینی با طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی چه کارهایی 

می تواند انجام دهد و چه کارهایی نمی تواند؟!
به عنوان مثال این طرح نمی تواند خارج از حوزه قوانین موجود عمل و 
دخل تصرف نماید، مدیران کل دستگاه های اجرایی دستشان بسته است 
َمنّویات مد نظر استاندار را پیاده سازی و خارج از بخش  و نمی توانند 
توسعه  مثلث  مزیت طرح  و  مهم  نکته  این حال  با  کنند!  نامه ها عمل 
اقتصادی، روان سازی و تسهیل در اجرای قوانین موجود است که زمانی 

از آن تحت عنوان پنجره واحد نام برده می شد.
دیگر  از  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
دفاترائمه  )از جمله  دستگاه ها  همه  بسیج  به  استاندار  مزیت های طرح 
جمعه استان، آستان قدس رضوی، دادگستری و شهرداری ها(در قالب 
و  کارآفرینی  طرح های  از  حمایت  برای  استان  اقتصادی  مثلث  قرارگاه 
توسعه اشاره وگفت: به نظرم طرح مثلث توسعه اقتصادی جناب آقای رزم 

حسینی تاکنون و تا حد اختیارات بسیار موفق بوده است.
همچنین اشکال ها در مسائل اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی استان 
مشخص شده و باز تاکید می کنم از تجارب زمان جنگ برای رفع نواقص 

ومشکالت موجود می توان استفاده کرد.
واقعی حل شود  و  اقتصادی ریشه ای  باید مسائل  داد:  ادامه  روشنک 
و مجلس هم کارآمدتر رفتار کند. ۱۳ سال پیش کتاب طنز و مناظره 
خودرو و تخم مرغ که حسابی جنجال کرد و در آنجا به وضوح خطرات 
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اقتصاد دولتی و صرف حمایت شعاری از تولید کننده بخش خصوصی را 
شرح دادم که به همه توصیه می کنم، این کتاب را اگر نخوانده اند بخوانند 
و اگر خوانده اند یکبار دیگر بخوانند تا به حرف های این خادم و کهنه 

سرباز کوچک وفادار انقالب و نظام برسند!
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی به کاهش دستوری نرخ سود 
بانکی نیمه شهریور سال ۹۶ اشاره نمودوگفت: دیدیم بانک مرکزی که 
خواست یک شبه عادت یا بهتراست بگویم اعتیاد ۳۵ ساله نظام بانکی 
برخی  و موجب شد  درآورد  نقدینگی کشور  بالیی سر  کند چه  راحل 
سرمایه خود را به دلیل ترس ازافت ارزش نقدینگی، ازبانک ها خارج وروانه 
بازار کنند و بعدهم شاهدتورم افسار گریخته و افزایش نرخ ارز شدیم. بنده 
همان زمان نوشتم که نتیجه این دستکاری اگر نگوییم عمدی اما حتما 

ناشیانه خسارت سنگین به اقصاد کشور وارد می کند.
روشنک در پایان گفت:در هر حال باید امیدوار بود. من از تالش های 
دولت جناب آقای روحانی برای رشد و توسعه اقتصاد در شرایط تحریم های 
ظالمانه از یک طرف و حضور جناب آقای رئیسی در راس دستگاه قضا و 
اقدامات ایشان برای تسهیل گری و حمایت از اقتصاد سالم و کارآفرینان، 
بارقه امید را در دل همه به وجود آورده و خوشبختانه طبق منویات و 
توصیه های رهبر معظم انقالب عمل نموده اند، تشکرمیکنم، و به عنوان 
خدمتگذاری کوچک از هر دو بزرگوار در راس دستگاه اجرایی و قضایی 
کشور سپاس گزارم و اطمینان دارم به شرط همدلی و همگرایی از این 

پیچ سخت تاریخی، با سرافرازی عبور خواهیم کرد.
#بخش-خصوصی  #تمرکزگرایی  #تخم_مرغ  #مرغ  #خودرو  #تولید  #دستکاری_درساختارها 

#دولت #ارز #کارآفرینی #مثلث_توسعه_اقتصادی #سرمایه گذاری #بانک_مرکزی #بخشنامه های_

#شفافیت #اقتصاد_بومی  #اقتصاد_مقاومتی  #دفاع_مقدس  #تورم  #دولت  #مجلس  خلق الساعه#ارز 

منتشر شده:صبح مشهد - 24 شهریور 1398
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33.مرزهای شرق کشور دچار تحریم های داخلی هستند
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن وکشاورزی مشهد در 
این نشست گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در استانها تشکیل شده اما اختیارات 
این ستاد را به استانها محول نکرده اند، قرار بود این ستاد مانند ستادهای 

پشتیبانی جنگ عمل کند اما فاقد اختیارات الزمه است.
محمدحسین روشنک افزود: هیچ مشکلی در حوزه اختیارات مسئوالن 
در خراسان رضوی الینحل باقی نمی ماند اما مشکل زمانی آغاز می شود که 

مسئوالن استانی در رفع برخی مشکالت اختیارات الزم را ندارند.
وی ادامه داد: مرزهای شرق کشور تحت هیچ تحریمی قرار ندارند اما از 
داخل کشور تحریم شده اند به طوری که مدیران استان خراسان رضوی فاقد 
اختیارات الزم برای بهره مندی از این مرزها در مسیر توسعه روابط اقتصادی 

هستند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: سالها 
خراسان رضوی از مسئوالن کشور خواستار تبدیل مناطق ویژه اقتصادی استان 
به مناطق آزاد، ایجاد پایانه های بارگیری و تخلیه بار و رفع مشکل کمبود واگن 

صادراتی بوده اما هنوز هیچ کدام از این نیازها برطرف نشده است.
وی افزود: این استان از ظرفیت صادرات ساالنه پنج میلیارد دالر کاال 
برخوردار است و می تواند بخشی از کاالهای خود را از طریق واردات از کشور 
افغانستان تامین کند اما هنوز اختیارات الزم در این خصوص به استان واگذار 

نشده است.
روشنک گفت: با اقتصاد وارداتی نمی توان به توسعه اقتصاد بومی رسید اما 

برای رسیدن به اقتصاد بومی باید به سیاست های اقتصاد مقاوتی تکیه کرد.
#واگن #تجارت  #دستکاری_درساختارها  #اقتصاد_مقاومتی  #اقتصاد_بومی  #افغانستان 

منتشر شده:ایرنا - 24 شهریور 1398
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34. تاجیکستان یکی از پایگاه های اصلی تجارت با 
آسیای میانه است

اختصاصی  نمایشگاه  کارآفرینان خراسان رضوی گفت:  کانون  رئیس 
کاالی ایرانی با محوریت خراسان رضوی اواخر آذرماه به مدت پنج روز در 

شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود.
محمدحسین روشنک در گفت وگو با ایسنادرخصوص روابط اقتصادی 
ایران وتاجیکستان اظهارکرد: باتوجه به هم زبانی ونزدیکی فرهنگی بین 
ما و مردم تاجیکستان، این کشوریکی از پایگاه های اصلی تجارت ما با 

کشورهای آسیا میانه بود و شرایط بسیاری خوبی در آن جا داشتیم.
وی ادامه داد: درگذشته هرسال ما دو نمایشگاه جمهوری اسالمی ایران 
این  در شهرهای »دوشنبه« و »خجند« را برگزار می کردیم که مدتی 
نمایشگاه ها اجرایی نمی شد، با توجه به سفرهایی که وزیر امورخارجه به 
تاجیکستان و همچنین آن ها به ایران داشتند،عالوه بر این در پی سفر 
ریاست جمهوری برای شرکت درکنفرانس دوشنبه، مراوداتی با این کشور 
انجام شدکه درنتیجه آن ها رابطه ما مجددا شرایط خوبی را پیدا کرده است.

کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
رابطه اقتصادی زمانی شرایط خوبی دارد که روابط سیاسی خوبی هم با 
کشور مورد نظر وجود داشته باشد، با توجه به تشکیل اتاق مشترک ایران 
و تاجیکستان در اتاق بازرگانی ایران برنامه ریزی شده که این نمایشگاه 

اواخر آذر ماه در تاجیکستان برگزار شود.
این  کرد:  بیان  تاجیکستان  در  ایران  نمایشگاه  خصوص  در  روشنک 
مجری  که  است  جمهوری اسالمی ایران  اختصاصی  نمایشگاه  نمایشگاه، 
برگزاری آن نمایشگاه بین المللی مشهد است وهمه دستگاه ها از جمله 
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اتحادیه  وتاجیکستان،  ایران  مشترک  اتاق  بازرگانی،  اتاق  استانداری، 
سازمان  صمت،  سازمان  تعاون،  اتاق  اصناف،  اتاق  صادرکنندگان، 
جهادکشاورزی وتقریبا تمام نهادهای بخش دولتی و خصوصی برای این 
منظور تالش می کنند و همچنین در سطح ملی نیز به اجرای این نمایشگاه 
کمک می شود تا مجددا باب توسعه روابط اقتصادی بین جمهوری اسالمی 

ایران و تاجیکستان گشوده شود.
استانداری  توسط  گذشته  ماه  هفت، هشت  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
خراسان رضوی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی خراسان پیگیری های 
خوبی انجام شده است و به خصوص از زمان تشکیل اتاق مشترک ایران 
راه اندازی  به  بزرگی  بسیار  کمک  مشترک-  اتاق  این  تاجیکستان-  و 
ایران-  پرواز  مدتی  برای  چراکه  کرد،  تاجیکستان  ایران-  خط پروازی 
تاجیکستان شده بود اما اکنون در هر هفته دو پرواز به تاجیکستان داریم 

که یکی از آن ها از مشهد است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در خصوص کاالهای ایرانی 
مورد عالقه مردم تاجیکستان تصریح کرد: مصالح ساختمانی و مواد غذایی 
وهمچنین صنعت طیور در این کشور طرفدار دارد و خراسان رضوی در 
این زمینه فعالیت خوبی را انجام داده است عالوه بر این شوینده ها نیز 

شرایط خوبی را در تاجیکستان دارند.
روشنک گفت: شرکت های فنی، مهندسی وساختمانی اقدامات خوبی 
را در تاجیکستان انجام داده اند. این کشور معادن غنی مانند طال دارد و 

زمینه فعالیت در این حوزه در تاجیکستان فراهم است.
#تاجیکستان #بخش_خصوصی  #دولت  #کاال  #نمایشگاه  #آسیای_میانه  #تجارت  #تاجیکستان 

#مواد_غذایی #خدمات_فنی_و_مهندسی 

منتشر شده: کانال تلگرامی - 5 مهر 1398 و ایرنا، خبر فوری و قدس آنالین - 11 آبان 98
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35.افغانستان در تعامالت تجاری خراسان رضوی 
جایگاهی استراتژیک دارد

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با اشاره به ظرفیت های ارزشمند 
اتاق مشترک ایران وافغانستان گفت: اگرچه ساز وکار این اتاق درتهران 
رضوی  خراسان  و خطه  مشهد  در  آن  اقدامات  عمده  اما  گرفته  شکل 

متمرکز است. 
محمدحسین روشنک در دیدار با سفیرجدید ایران در افغانستان گفت: 
افغانستان درتعامالت تجاری خراسان رضوی جایگاهی استراتژیک دارد 
و درحال حاضر بیش از ۵0 درصدصادرات خراسان رضوی به آن کشور 
انجام می گیرد. البته نبایدکاالهایی که به صورت قاچاق روانه آن کشور 
می شوند را نیز از قلم انداخت وچه بسا اگرحجم آن به مجموع صادرات 

رسمی ما افزون شود، این نسبت به 7۵ درصد نیزافزایش پیدا کند.
به  چشمی  گوشه  درادامه  مشهد  اتاق  نمایندگان  عضوهیات  این 
دارای  ازافغانستان  آن ها  واردات  وگفت:  داشت  وکاالهایی  محصوالت 
مزیت بوده وتراز تجاری دو کشوررا به تعادل بیشتر نزدیک می کنند. از 
سنگ های ساختمانی تا محصوالت کشاورزی نظیر کنجد می توانند به 
سبد کاالهای وارداتی ایرانی افزون شوند البته منوط به سامان گرفتن 

تعرفه ها.
وی متذکر شد: درعرصه تجارت، تداوم مراودات و عامالت براصل برد- 
برد برای طرفین استواراست و اگر چنین نباشد، ادامه همکاری ها با موانع 

جدی مواجه می شود.
به  روند صادرات رسمی  را مخل  قاچاق کاال  پدیده مخرب  روشنک، 
افغانستان دانست و خواستار برخورد ومراقبت های جدی دراین حوزه شد.
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کشور  در  صنعتی  و  تولیدی  سرمایه گذاری  نوع  هر  داد:  ادامه  وی 
افغانستان باید با نگرش ایجاد ارزش افزوده برای کشورمان همراه باشد و 
تدبیری اندیشیده شود تا این چنین ظرفیت هایی مثال به کمک تکمیل 

زنجیره ارزش در تولیدات ایرانی بیاید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان این که، بخشی از 
اقتصاد ما در خراسان رضوی به امنیت افغانستان بستگی دارد، متذکر شد: 
طبیعتا تبادل هیات های تجاری و حضور بخش خصوصی در نمایشگاه ها 
نیز می تواند به معرفی بهتر فرصت ها و نفوذ بیشتر در بازار این کشور 
منجر شود و دولت باید در این زمینه، تسهیل گری الزم را برای بخش 

خصوصی انجام دهد.
 #تجارت #افغانستان #سرمایه گذاری #تولید #امنیت #دولت #بخش_خصوصی #قاچاق #شفافیت

منتشر شده: خبرگزاری ایلنا - 10 مهر 98 
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36.پنجه تسهیالت بانکی بر گلوی بخش خصوصی
بانکهــای خراســان رضــوی عامــل توســعه یــا مانــع تولیــد؟/ 
ــده روســتایی شــاکی از عملکــرد  ــد کنن ــا تولی از اســتاندار ت

بانکــی
گردهمایی  بهانه  مشهد  در  ایران  ملی  بانک  عامل  مدیر  حضور 
تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی خراسان رضوی شد تا گالیه های 
خود را که بیشتر مربوط به اقساط معوق تسهیالت بانکی است بیان کنند.

به گزارش ایرنا، این نشست با حضور مدیر عامل بانک ملی، نماینده 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی و به میزبانی دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار شد.
 سوددهی غلط نظام بانکی

گفت:  رضوی  واردکنندگان خراسان  و  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
یکی ازایرادهای نظام بانکی سیستم سوددهی و سودگیری غلط آن است، 
بانکها بایدچهار درصد سود بدهند و ۲ درصد سودبگیرند اما سپرده ها رادر 

مکانی بیمه کنند که ارزش آن کاسته نشود. 
محمدحسین روشنک افزود: فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی بیشتر 
خصوصی است اما مدیران شعب بانکها اختیار و جرات کافی برای پرداخت 
تسهیالت به بخش خصوصی در این استان را ندارند. وی اظهار داشت: 
اما پول های  اندازهای خاص است  مشهد و خراسان رضوی دارای پس 
آن به خارج استان می رود که دلیل آن کمبود اختیارات مدیران استانی 

بانکهاست.
#دستکاری_درساختارها  #بخش_خصوصی  #نظام_بانکی  #تولید 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 10 مهر 98
قدس آنالین - 24 مهر 98
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37.بیش از 50درصد صادرات خراسان رضوی به 
افغانستان است

در  افغانستان  گفت:  مشهد  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
تعامالت تجاری خراسان رضوی جایگاه راهبردی دارد به طوریکه در حال 
انجام  آن کشور  به  از ۵0 درصد صادرات خراسان رضوی  بیش  حاضر 

می شود.
محصوالت  تا  ساختمانی  سنگ های  از  افزود:  روشنک  محمدحسین 
کشاورزی نظیر کنجد می تواند به سبد کاالهای وارداتی ایران افزون شود 

البته تحقق این امر منوط به سامان گرفتن تعرفه هاست.
وی پدیده مخرب قاچاق کاال را مخل روند صادرات رسمی به افغانستان 

دانست و خواستار برخورد و مراقبت های جدی در این حوزه شد.
وی اظهار داشت: به خاطر سختگیری ها در بخش قرنطینه و دامپزشکی 
به جای واردات دام از مبادی رسمی شاهد قاچاق آن هستیم در صورتی 
که اگر ساز وکارهای نظارتی به درستی فراهم شود، می توان به صورت 
نیز  نظارت ها  انجام  از  و  نمود  کشور  وارد  و  تولید  را  سالم  دام  قانونی، 

اطمینان حاصل کرد.
روشنک حمایت از سرمایه گذاران افغانستانی ساکن ایران، حمایت از 
بخش خصوصی در تعامالت اقتصادی دو کشور و توجه دولت به ظرفیت 

مرزهای شرقی کشور را مورد تاکید قرار داد.
#افغانستان #دولت #تولید #سرمایه گذاری #بخش_خصوصی #واردات #تعرفه #گمرک #قرنطینه 

#دستکاری_درساختارها #دامپزشکی  #جهاد_کشاورزی 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 10 مهر 98 
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 38.تشکیل وزارت بازرگانی، افق های جدید برای تجارت 
شرق ایجاد می کند

خراسان رضوی به عنوان یکی از استان های شرق کشور و همجوار با ۲ 
افغانستان نقش عمده ای درتجارت خارجی داشته و  کشورترکمنستان و 
کارشناسان اقتصادی آن، تشکیل وزارت بازرگانی را موجب توسعه تجارت و 

رشد اقتصادی می دانند.
به گزارش ایرنا، آنان تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن وتجارت 
را برای تقویت حوزه بازرگانی داخلی وخارجی به ویژه در شرق کشور ضروری 
دانسته وآن را اقدامی مثبت از سوی دولت برای رفع مشکالت حوزه تجارت 

تلقی می کنند.
استان خراسان رضوی باصادرات کاال به 7۵ کشور در ردیف سومین استان 
دارای بیشترین عملکرد از نظرآماری دراین زمینه است و سهم عمده ای در 

صادرات مواد غذایی به ویژه زعفران در کشور دارد.
تجارت برای استان مرزی مانند خراسان رضوی که از یک سو برخوردار از 
کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب بوده و از سوی دیگر به دلیل وجود 
مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا )ع( مرکز حضور 
زائران خارجی با مزیت های فوق العاده تجارت داخلی است، اهمیت فوق العاده 

دارد.
اهمیت تجارت و سهم شرق کشور در این حوزه آنقدر مهم و حساس است 
که وزارتخانه جداگانه برای این حوزه می طلبد تا سیاست های مشخصی را 

برای توسعه تجارت اتخاذ کرده و زمینه تقویت ارکان آن را فراهم نماید.
 با ادغام وزارت خانه ها مخالف بودم

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز در این 
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باره به خبرنگار ایرنا گفت: از زمانی که طرح ادغام حوزه بازرگانی با حوزه 
صنعت و معدن در قالب یک وزارتخانه مطرح شد، مخالف آن بوده و از 

ناکارآمد بودن آن اطمینان داشتم.
محمدحسین روشنک افزود: ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت 
سیستم  با  ما  کشور  اقتصادی  زیراسیستم  بود  ناپخته  طرحی  ومعدن، 
اقتصادی کشورهایی مانندکره و ژاپن متفاوت می باشد چراکه تمام اقتصاد 

آن ها برمحور تجارت متمرکز است.
وی اظهار داشت: تجارت در اقتصاد دنیا حرف اول را می زند و باقی 
بخشها، زیرمجموعه حوزه تجارت به شمار می روند، در هیچ کشوری از 
دنیا، اتاق صنعت وجود ندارد اما اتاق بازرگانی در بسیاری از کشورها دایر 

است و این مهم نشان از اهمیت حوزه تجارت دارد.
وی گفت: طرح ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن از ابتدا 
اشتباه بود، هم اکنون گروه هایی که مخالف تفکیک بخش بازرگانی از 
حوزه صنعت و معدن هستند، بیشتر شامل واردکنندگان بخش تولید در 
حوزه های خودرو، پتروشیمی یا دارو می باشند یا کسانی هستند که به 

بهانه تولید، علوفه و دام و طیور وارد کشور می کنند.
افزود:  رضوی  واردکنندگان خراسان  و  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
تولیدکنندگان صادرات محور با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن 

و تجارت مخالف نیستند.
تولید،  وظیفه  تجارت سه  و  معدن  وزارت صنعت،  داشت:  اظهار  وی 
سه  این  هماهنگی  امکان  و  می دهد  انجام  همزمان  را  نظارت  و  توزیع 
بخش بسیار دشوار است، اگر قرار بر ادغام بخش های مختلف مدیریتی 
است دیگر وزارتخانه الزم نیست و همه امور اقتصادی باید زیر نظر رئیس 

جمهوری مدیریت شود.
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روشنک گفت: در چند سال گذشته که سه بخش بازرگانی، صنعت 
و معدن در قالب یک وزارتخانه مدیریت می شد، بیشتر تولیدکنندگان 
با کارت های بازرگانی خود، کاالهای ساخته شده را وارد کشور کردند، 
بخشنامه هایی بی دلیل برای حوزه تجارت صادر شد و حوزه تجارت در 

سایه بخش های صنعت و معدن قرار گرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به مزیت های تجاری 
خراسان رضوی و نقش عمده آن در صادرات کاال افزود: این استان یک 
میلیون و ۹۸0 هزار شغل مشمول بیمه دارد که بیشتر این مشاغل در 

حوزه خدمات و تجارت هستند.
رضوی  خراسان  برای  بازرگانی  وزارت  تشکیل  داد:  ادامه  روشنک 
مزیت های فراوان دارد، صادرات کاال از این استان بیشتر از واردات است، 
خراسان رضوی مراودات کاالیی بسیار با کشورهای آسیای میانه دارد و 
تولیدکنندگان صادرات محور این استان مخالف این تفکیک نیستند و از 

آن استقبال می کنند.
#صادرات  #دولت  #تجارت  #افغانستان  #ترکمنستان  #اقتصاد_مقاومتی  #دستکاری_درساختارها 

#زعفران #سیاست #توسعه #واردات #کاال #صنایع #معادن #بازرگانی #تولید #بخش_خصوصی 

#ادغام_وزارتخانه ها #معدن 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 11 مهر 1398
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39.در کشور ما روستا، متولی ندارد
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در همایش ۱00 معین اقتصاد 

مقاومتی گفت:متاسفانه در کشور ما روستا، متولی ندارد.
محمدحسین روشنک روز چهارشنبه ۱7 مهرماه در همایش ۱00 معین 
امنای  هئیت  رئیس  به  خطاب  رضوی  خراسان  استان  مقاومتی  اقتصاد 
بنیاد مستضعفان و جانبازان افزود: جناب آقای سعیدی کیا از زمان انحالل 
جهادسازندگی و ادغام آن در بخش های دیگر، اقتصاد روستاها در ساختار 

اداری ایران بی صاحب شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان خطاب به)رئیس هیئت 
امنای بنیاد مستضعفان و جانبازان( ابراز کرد: آقای سعیدی کیا، شما رفتید و 
منطقه )قلعه گنج( را آباد کردید، اقدام با ارزشی است اما لطفا به من بفرمایید 
که متولی روستا کیست؟ درست است که وزارت کشور زحمت می کشد و 

تالش می کند اما متولی واقعی کیست؟
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی ادامه داد: چه کسی بودجه ای 
را که باید صرف روستا شود جذب می کند؟ افراد روستایی که اطالع ندارند 
چطور بودجه را باید جذب کنند. چرا با وجود این همه امکانات، روستاها را 
ویران کردیم؟ از زمانی که جهاد سازندگی را ادغام کردند، بزرگترین خسارت 
را به شهر و روستای ما زدند و حاشیه نشینی شهرها نتیجه همان اشتباه 

بزرگ است.
پیش  کرد: چندی  بازرگانی خاطرنشان  اتاق  تجارت  رئیس کمیسیون 
استاندار خراسان رضوی مطرح کردندکه)هر خانه روستایی باید یک مرکز 
تولیدی باشد( این حرف بسیار ارزشمند دغدغه امروز دلسوزان کشور است. 
در تایید سخن آقای رزم حسینی کافی است آمار صادراتی خراسان رضوی 
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را بررسی کنید. عمده محصوالت صادرات ما صنعتی نیست! ما محصوالت 
کشاورزی و صنایع دستی را صادر می کنیم که زادگاه آن ها روستاها است. 
در کنار این اقالم کاالهایی تولیدی در کارگاه های صنفی و البته محصوالتی 
که مواد اولیه ها از معادن سنگ و.. استخراج می شود و بخشی، نیز پتروشیمی 

محصول نفت ایران جزو کاالهای صادراتی کشور و خراسان رضوی هستند.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی اضافه کرد: چرا به مزیت های 
اقتصادی )روستا( توجه نمی کنیم؟ مزیت های اقتصادی ایران، اقتصاد بومی 
و روستایی است. چرا به این مساله توجه نکردیم؟ ما از شما به عنوان مسئول 
جهادگر و دلسوز خواهش می کنیم شما که دستتان می رسد، پیگیری کنید 

متولی روستا رامشخص کنید و تدبیری بیاندیشید.
روشنک که مسئولیت اتحادیه های صادرکنندگان و واردکنندگان را نیز 
بعهده دارد اضافه کرد: آقای رزم حسینی با آوردن تجربه موفق خود به خراسان 
رضوی و همراه کردن همت سایر دستگاه ها، خدمت می کند و خوشبختانه در 
خراسان رضوی کمتر کسی منتقد اجرای )طرح مثلث توسعه اقتصادی( است. 
به نظر من مهم ترین دستاورد این طرح )همدلی( بخش های مختلف است. 
نظیر موافقت نماینده ولی فقیه با این طرح بسیار پررنگ است. ما کمتر دیده 
بودیم دادگستری در حوزه اجرا و در جمع مسئولین اجرایی حضور داشته 

باشند که حاال حضور دارند و ازکارآفرینان حمایت میکنند.
وی اضافه کرد: نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی با محوریت بخش خصوصی 
نیز اقدام با ارزشی است که با تشکیل)نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی(و دایر 
شدن آن در محل اتاق بازرگانی نمود پیدا کرداست که بسیار موفق بوده. باید 

به فکر روستا که زادگاه اکثر مسئولین امروز کشور بوده باشیم.
#اقتصاد_بومی#روستا  #کارآفرینی  #بخش_خصوصی  #دستکاری_درساختارها  #اقتصاد_مقاومتی 

#ادغام_وزارتخانه ها #صنایع_دستی  #مثلث_توسعه_اقتصادی  #تولید 

 17 مهر 1398
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ایجاد  ضرورت  بر  مشهد  اتاق  تجارت  کمیسیون  40.رئیس 
وزارت بازرگانی تاکید کرد:

ریشه مشکالت بخش تجارت، در خشت کج »ادغام« بود 
بررسی وضعیت صادرات استان در شش ماهه دوم سال جاری، شناسایی 
موانع و مشکالت صادرات غیرنفتی و راهکارهای توسعه این بخش در 
آستانه روز صادرات، ارائه گزارش هایی از اقدامات اجرایی توسط اتاق های 
مشترک و معرفی کارگروه های تخصصی در دوره جدید و نحوه فعالیت 

آن ها، محورهای تازه ترین نشست کمیسیون تجارت اتاق مشهد بود.
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد ابتدای این 
نشست به موضوع تفکیک وزارت تجارت از صنعت و معدن پرداخت و 
و  تجارت  یا  بازرگانی  وزارت  مجدد  تشکیل  بحث  در  روزها  این  گفت: 
از ادغام دو وزارت  خدمات، اظهارنظرهای متفاوتی را می شنویم. پیش 
بازرگانی و صنعت و معدن نیز اعالم کرده بودم که این اقدام به مانند 

خشتی کج است و به سرانجام نمی رسد.
وی افزود: این روزها در برخی محافل می شنویم که افراد طرفدار تشکیل 
وزارت بازرگانی که بیش از 7۵درصد اقتصاد و اشتغال کشور را در اختیار 

دارند، پوپولیست می خوانند که به باور من این دیدگاه بی انصافی است.
روشنک خاطرنشان کرد: چرا امروز طرفداران وزارت تجارت را پوپولیست 
می دانید؟ پوپولیست آن هایی هستند که در هنگام واردات ماشین آالت، 
گشایش ال سی ها را انجام دادند و برای ماشین آالت یک میلیون دالری، ۵ 
میلیون دالر ال سی باز کردند و دالرها را صرف خرید اقالمی دیگر نمودند 
یا تسهیالت ارزان قیمت دریافت کردند اما آن را در جای خود مصرف 

نکرده و در مقابل برج و ویال ساختند.
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کرده،  نابود  را  تجارت  بخش  وزارتخانه  ادغام  این که  بر  تاکید  با  وی 
تصریح کرد: انصاف داشته باشیم و ببینیم که امروز وضعیت بهتر است یا 
۸ سال قبل و پیش از ادغام وزارتخانه ها. تحریم در این میان بهانه است 
و باید ببینیم چگونه است که نمی توانیم در برهه ای که قیمت ارز ۱۱هزار 

و ۵00 تومان است، با بازار جهانی رقابت کنیم؟
وزارت  که  سوال  این  طرح  با  مشهد  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
صمت تاکنون برای عرصه صادرات و تجارت چه انجام داده است، افزود: 
سازمان صمت استان تالش های زیادی در سال های اخیر در بخش های 
تامین  و  واگن  وزارتخانه مشکل کمبود  این  متاسفانه  اما  داشت،  دیگر 
معدن  وزارت صنعت،  چرا  نکرد.  فراهم  را  ریلی  تجارت  زیرساخت های 
و تجارت مطالبات صادرکنندگان از محل جایزه صادرات ده سال قبل 
صادرکنندگان را پرداخت نکرد، چون فعاالن حوزه تجارت را در اصطالح 
»بچه اندر« می دانستند، پس از ادغام با نیروهای با تجربه وزارت بازرگانی 
چه کردند؟ چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن دسته از فعالیت های 
بازرگانی تجاری که بیش از چهل سال سالم و شفاف فعالیت داشتند را 
به بهانه دروغین حمایت از تولید با یک بخشنامه از اعتبار خارج کردند؟

روشنک ادامه داد: چرا فکر می کنیم دیوار کج را باید به همان شکل نگه 
داریم و برای حفظ وضع موجود، به منتقدان تهمت بزنیم؟

وی تاکید کرد: شاید کاالی ایرانی، در بعضی بخش ها توان رقابت با نوع 
خارجی آن را نداشته باشد، اما از مردم می خواهیم برای حمایت از تولیدی 
که بنیان اقتصاد ما را شکل می دهد، محصوالت ایرانی را خریداری کنند.

روشنک نیز تصریح کرد: رب گوجه فرنگی اسپتیک یک کاالی تجاری 
و با مصرف متفاوت است. پیشنهاد ما این است با توجه به این که رب 
اسپیتک تا دو سال ماندگاری قانونی دارد، وزارتخانه آن را خریداری و انبار 
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کند و در فصلی که کارخانجات در آستانه تعطیلی هستند، دپوی مذکور 
را دوباره به این بنگاه ها تزریق کند تا بسته بندی کنند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در پایان این نشست ابراز کرد: 
ذیل این کمیسیون سه کارگروه تشکیل خواهد شد؛ کمیسیون صادرات 
با مسئولیت آقای نبی زاده، کارگروه واردات با مسئولیت آقای ساکن و 
کارگروه بهبود محیط کسب وکار و زیربنایی حوزه تجارت با مسئولیت 
خانم بهرام زاده فعالیت خواهند کرد و هر یک از اعضای کمیسیون در 
صورت تمایل می توانند در هر کارگروه عضو شوند و الزم است کارگروه 

کشاورزی نیز ذیل ساختار این کمیسیون شکل بگیرد.
#مطالبات_ #ارز#تولید  #تجارت  #کارآفرینی  #ادغام_وزارتخانه ها  #دستکاری-درساختارها 

#تحریم  #شفافیت  #بخشنامه های_خلق الساعه  #تجارت  #تولید  صادرکنندگان 

منتشر شده: روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی - 19 مهر 98 
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41.در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد:
اعتراض رئیس کمیسیون تجارت اتاق خراسان رضوی 

به لغو مراسم روز ملی صادرات توسط وزیر!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روشنک: تجارت کشور»بی 
صاحب« است. فردا روز تجارت مظلوم کشور است و وزیر »صمت« به 
خود اجازه می دهد، مراسمی که سال ها برای پاسداشت)صادرات( برگزار 

می شد، لغو کند!
اتاق  نمایندگان  هیئت  دیدار  در  یکشنبه  روز  روشنک  محمدحسین 
بانک مرکزی  رئیس کل  با  ایران  و کشاورزی  بازرگانی، صنایع، معادن 
افزود: لغو شدن مراسم بزرگداشت ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات یک بار 

دیگر نشان داد که صادرات مظلوم است، تجارت مظلوم است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: اگر 
تجارت این قدر »مظلوم« و »بدون صاحب« نبود، وزیر چگونه به خود 
اجازه می داد، بدون هیچگونه مشورتی با بخش خصوصی و با وجود این که 
همه برنامه ریزی ها مراسم انجام شده بود، آن را لغو کند؟ مگر ما صادر 
کنندگان تصمیم داشتیم آنجا رقص و آواز اجرا کنیم که با دهه آخر صفر 

منافات داشته باشد؟
روشنک خاطرنشان کرد: ورزش و فوتبال کشورمهم است _من هم به 
آن عالقمندم_ چگونه دراین روزها مسابقات خودرا برگزار می کنند اما 
مراسم »روز ملی صادرات« لغو می شود؟ این رفتار، ناشی ازبی صاحبی 

حوزه تجارت کشور نیست؟ این چه ظلمی است که روا داشته می شود؟
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان 
خود به رئیس کل بانک مرکزی دو توصیه کرد: اول؛ برای ایجاد شفافیت 
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و جلوگیری از انتقاد های موجود در خصوص گرانی بهره بانکی پیشنهاد 
می کنم نرخ سود پس انداز های مردم نزد بانک ها را معادل ۲ درصد به 
اضافه بیمه تورم و افت ارزش پول تعیین شود؛ دوم، در کنار این تصمیم، 
تسهیالت نیز با سود 4درصد به اضافه تفاوت تورم ساالنه و جبران افت 

ارزش پول پرداخت شود تا شاهد ثبات در نظام بانکی کشور باشیم.
#دستکاری_در_ساختارها  #تجارت  #دولت  #شفافیت  #بانک_مرکزی  #دستکاری_درساختارها 

#نظام_بانکی 

منتشر شده: دیدار اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با رئیس کل بانک مرکزی - 27 مهر 98 
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42.حس خوب دنیوی و اجر اخروی در انس با کتاب است
محمدحسین روشنک مدیرعامل مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و 
ترویج کتابخوانی خراسان رضوی در این جلسه گفت: چندین سال قبل 
کتابخانه ساز دعوت شده  انجمن خیرین  به جلسه  بار  اولین  برای  که 
بودم تعریف کاملی از خیرین حوزه کتاب و چگونگی تاثیرگذاری آن ها 
بر حوزه فرهنگ نداشتم، ولی حاال و بعد از چند سال، از این که در این 
حوزه فعالیت می کنم و شاهد حضور کودکان و نوجوانان در کتابخانه ها 
و استفاده آنان از کتابخانه های خیرساز برای ارتقا علمی و رشد آگاهی و 

دانایی هستم.
او مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی خراسان رضوی 
را تلفیقی از انجمن خیرین کتابخانه ساز مشهد و انجمن خیرین کتابخانه 
ساز خراسان رضوی دانست و تصریح کرد: این مجمع با هدف گسترش 
فعالیت و تجمیع برنامه ها و اهداف به صورت یک مجمع فعالیت خواهد 

کرد.
مدیرعامل مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی خراسان 
رضوی گفت: این عرصه فرهنگی یک فعالیت با ارزش و مطلوب، با لذت 

و حس خوب دنیوی و اجر و ثواب اخروی است.
#کتاب خوانی #کتاب 

منتشر شده:قدس آنالین - 24 مهر 98 
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کتاب  و  کتابخانه ها  توسعه  خیرین  مجمع  43.اولین جلسه 
خوانی خراسان رضوی برگزار شد؛

لزوم مشارکت خیرین در توسعه کتابخانه ها
به همت تنی چند از فعاالن اقتصادی استان، خیرین و مروجین کتاب 
خوانی و همچنین به منظور کمک به ساخت کتابخانه ها و امورترویجی در 
این حوزه، سازمان مردم نهاد »مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتاب 
خوانی خراسان رضوی« تشکیل و روز گذشته اولین جلسه رسمی این مجمع 
با حضور معاون فرماندار، جمعی از مدیران کتابخانه ها، خیرین و هیات امنا 

انجمن خیریه کتابخانه ساز مشهد برگزار شد.
 دعوت از برندهای اقتصادی برای مشارکت در توسعه کتابخانه ها

در ادامه جلسه روشنک، رئیس مجمع توسعه کتابخانه ها و ترویج کتاب 
خوانی به قدردانی از حضور خیرین و مدیران مرتبط پرداخت و اذعان داشت: 
از آن جایی که در سال های اخیر، خال ترویج کتاب خوانی احساس می شد، 
تصمیم گرفته شد که انجمن گسترده تری، با اهداف و برنامه های بیشتر و 
مشارکت دوستان کثیری را شکل دهیم. به همین جهت بنا داریم انجمن 
جدیدی را سازماندهی کنیم و از اعضای هیات امنا و هیات مدیره و مسئولین 

انجمن بهره گیریم، تا اقدامات موثری را در این زمینه به انجام رسانیم.
او ادامه داد: منابع مالی ما محدود است وارتقاء فرهنگ کتاب خوانی، حضور 
مردمی و مخصوصاکمک های خیرین را، در جهت ترویج کتابخانه هامی طلبد 
و به همین جهت، تصمیم داریم دراین زمینه از دوستانی که به عنوان برند 

اقتصادی استان هستند دعوت کنیم تا به جمع ما بپیوندند. 
#حمایت #کار_نیکو  #فرهنگ  #کتاب 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 24 مهر 98
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شدن  بهشتی  سالروز  بهانه  )به  سیستان  44.مسیح 
سردار نورعلی شوشتری(

سال ۱۳۲7 در »ینگجه نیشابور« پسری قدم به کره خاکی گذاشت که 
سال ها مایه فخر دیار خود شد.

نامش »نورعلی« بود. سرداری که پیش از انقالب اسالمی به همراه خانواده 
به پیروزی انقالب کمک فراوان کردند و پس از انقالب در همان ماه های اول 
تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیشابور به سپاه پیوست و از همان 
روزهای اول ورود به سپاه لباس رزم را در مقابله با اشرار در مناطق مختلف 
کشور به عنوان فرمانده به تن کرد. هنوز مقابله با گروهک های مسلح در 
ترکمن صحرا و کردستان را به پایان نرسانده بود که جنگ هشت ساله 

شروع شد.
نورعلی از اولین فرماندهان سپاه بود که در جنگ حاضرشد و هدایت خط 
مقدم در چزابه و نبعه بوستان را به عهده گرفت آن زمان که درجه و مقام در 
سپاه نبود کاردانی و شهامت و شهادت طلبی مالک انتخاب فرماندهان بود.

شوشتری در ۸ سال جنگ تحمیلی و از فرماندهی یک تیم رزمی به 
تیپ«  و  »لشگر  یگان  استعداد چندین  با  قرارگاه  بزرگ ترین  فرماندهی 
ارتقاء یافت نقطه اوج فرماندهی نورعلی در عمیالت مرصاد و زمانی بود 
که لشگریان صدام همراه با منافقین به نزدیکی کرمانشاه رسیده بودند. 
شوشتری در این عملیات توانست با کمترین نیرو و تلفات دشمن را نابود 

کند.
نورعلی چه در زمان فرماندهی گروه، گروهان، گردان، تیپ، لشکر، سپاه 
و قرارگاه آن چنان عاشقانه از جان و دل مایه می گذاشت که الگوی همه 

فرماندهان و رزمندگان بود.
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شوشتری از معدود فرماندهان بود که با پایان جنگ لباس عملیاتی را از 
تن خارج نکرد و به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی حمزه سیدالشهدا _که 

تنها قرارگاه درگیر نبرد بود _سال ها در غرب کشور حافظ امنیت بود.
امنی و آدم ربایی در خراسان بزرگ و شرق کشور نورعلی  نا  اوج  در 
ماموریت یافت که امنیت را به این منطقه برگرداند که از این ماموریت 
نیز سربلند خارج شد. او با این که جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه بود 
زمانی که رفتارهای خشن اشرار در سیستان و بلوچستان به اوج رسیده 
بود خود داوطلبانه فرماندهی قرارگاه منطقه را به عهده گرفت و با استقرار 
و همراهی با مردم منطقه آنچنان محبوبیتی در دل اهالی سنی و شیعه 
سیستان و بلوچستان برای خود کسب کرده بود که او را نه فرمانده که ناجی 
می شناختند و با جان و دل دوستش داشتند. همین محبوبیت نورعلی در 
بین مردم منطقه مزدوران دشمنان ایران اسالمی را بر آن داشت که او را 
به شهادت برسانند. نورعلی بعد از ۳0 سال بر تن داشتن لباس مقدس رزم 
دفاع از ایران سربلند، لباس خانه جدید یعنی بهشت وعده داده پروردگار 

متعال را به تن کرد.
در کارنامه خدمت نورعلی نقطه ای درخشان وجود دارد که هیچ یک از 
فرماندهان شهید و زنده از آن افتخار برخوردار نبوده و نیستند شوشتری ۳0 
سال تمام لباس عملیات به تن داشت و چند بار به شدت مجروح شد و در 
نهایت دقیقا بعد از ۳0 سال به شهادت رسید واقعا نورعلی شایسته عنوان 

»مسیح سیستان« بود.
مریدش  و  دوست  روشنک«  »محمدحسین  او  بیشتر  شناختن  برای 
می تواند شما را راهنمایی کند، چرا که او هم از دیار فیروزه است و سال ها 
در رکاب سردار، در جنگ تحمیلی و جبهه سازندگی به گفته خودش 

افتخار سایه نشینی نورعلی و همسایه خوبی چون او داشته است.
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این یار شفیق که خود نیز برادر سردار شهید ابوالفضل روشنک از شاگردان 
نورعلی است، در کتاب سایه سفری به سوی عشق« که با محوریت سفر به 
عتبات عالیات سال ها بعد از پایان جنگ تحمیلی و مدتی بعد از شهادت 

نورعلی شوشتری نوشته شده است آورده: 
)طاقت دیدن بعثی های عراقی را حتی با پایان جنگ نداشتم و از سوی 
دیگر شوق زیارت من را به خود می کشید. در نهایت نورعلی گره از این 
دودلی ام باز کرد.( محمدحسین می نویسد: »در خواب دیدم عده ای بار 
سفر بسته، به جایی نامشخص اما نورانی می روند. فردی از جمع شان برای 
همراهی صدایم می زد و من نمی رفتم، باز صدا می زد. بعد از کمی مقاومت 
احساس کردم سایه »نورعلی« با جمعیت همراه است. راه افتادم تا شاید 

»نورعلی« را ببینم. در حال رفتن بودم که از خواب بیدار شدم…«
در بخش های دیگری از این سفرنامه بازهم »فرمانده غایب، حاضر است« 

چرا که در آستانه ورود به حرم مطهر باب الحوائج راوی می گوید:
»تا رسیدن به حرم، شهیدان زیادی را یاد کردم و از همه بیشتر پدر 
شهدای شهیدی که ۳0سال در دفاع از ایران اسالمی لباس رزم به تن 

داشت؛ نورعلی شوشتری«
اما چه چیزی این دو را این قدر به هم پیوند می زند که در کتاب می نویسد: 
»پروردگارا من حتی سایه از رمق افتاده از نور علی نیستم« و در سفر و 

زیارت همیشه تالش دارد در سایه شوشتری قرارگیرد؟
و  ارادت  است،  مطرح  دوستی  و  قرابت  از  بعد  که  ای  گزینه  محتمل 
شیفتگی است که در خطوط دیگر و نهیبی که راوی به خودش می زند، 
نمودار می شود: »آیا توانسته ای ذره ای از عشقی که در وجود آن دالور 
مرد )نورعلی شوشتری( باصالبت بود را بشناسی و از آن شهید که در عبادت 
نماز شبش و مدیریت فرماندهی پدرانه اش، در اخالق، ادب و مردانگی اش، 
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در انسانیت، گذشت و بردباری اش، در مقاومت ۳0 سال رزمندگی و از 
همه مهمتر والیتمداری اطاعتش که تداعی کننده مالک اشتر بود، چیزی 

بیاموزی؟«
برای رسیدن به شناخت بیشتر از این دو دلداده و بیم و امیدهای جنگ 
تحمیلی کتاب را بارها خواندم، اما به راستی همین خطوط و آشنایی اندک 
هم ما را به این مهم می رساند که واقعا سردار سرلشکر نورعلی شوشتری از 
جنگ تا محروم ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان به دنبال چه 

بود.
او خوبی و پاکی را در مردم این خطه دیده بود و بیان می کرد چرا که خود 

از جنس »نور« بود.
روایت های خواندنی تر ازمرام ومسلکش تا شب قبل ازشهادت را از البالی 
خطوط کتاب جویاشدم وهربار که خواندم صفا و پاکی نورعلی و دلدادگی 
نویسنده به او رشک بردم و افتخار کردم. چرا که از شوشتری زیاد شنیده و 

خوانده بودم اما هیچگاه به این زاللی در وجودم جای نگرفته بود.
این  یارانش چه می توان گفت جز  و  او  از عروج آسمانی  بعد  ۹ سال 
که »مسیح سیستان« را »دشمنان سیستان و بلوچستان و ایران« برای 
جلوگیری از عمران و آبادانی آن دیار و گسستن رابطه دلی و معنوی که 
بین مردم آن دیار با پدری مهربان و فرمانده شجاع سپاه اسالم شکل گرفته 
بود، به معراج فرستادند، همان کسانی که این خطه را آباد، امن و متحد 

نمی خواهند.
روحش شاد و یادش تا ابد جاوید.

#مسیح_سیستان #سایه_سفری_به_سوی_عشق  #شهید_شوشتری 

منتشر شده: سایت کانون کارآفرینان خراسان رضوی - نویسنده: انسیه علویون 
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45.مرزهای شرقی تحریم نیستند
شمال  و  شرق  گفت:  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
شرقی کشور به هیچ وجه تحت تاثیر تحریم های اقتصادی نیست و به 
راحتی صادرات و واردات کاال در این قسمت کشور انجام می گیرد اما 

دولت قدر این شرایط را نمی داند.
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  نشست  در  روشنک  محمدحسین 
خراسان رضوی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در استانداری 
برگزار شد، افزود: با این که شرق و شمال شرقی کشور تحت تحریم های 
ثبت  صدور  اختیار  حتی  رضوی  خراسان  استاندار  اما  نیست  ظالمانه 
اگر  ارز را ندارد؛ در صورتی که  یا تخصیص  برای واردات کاال  سفارش 
تفویض اختیارات الزم در این خصوص از مرکز به مدیران استان ها انجام 
می گرفت بخش زیادی از اقتصاد کشور از تاثیر تحریم ها نجات می یافت.

وی اضافه کرد: تفویض اختیارات از مرکز به استان ها نباید به مدیران 
کل دستگاه های اجرایی باشد بلکه بهتر است این اختیارات به استانداران 

واگذار گردد.
#معادن  #فرهنگسازی  #گمرک  #صنایع  #روستا  #کشاورزی  #مالیات  #بانک  #اقتصاد_مقاومتی 

#تمرکزگرایی  #واردات  #صادرات  #بخش_خصوصی  #دولت 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 4 آبان 1398
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46.جاده ابریشم باید اولویت شرق کشور باشد
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد گفت: در شرق کشور باید مسئله 

جاده ابریشم به عنوان یک اولویت درنظرگرفته شود.
محمدحسین روشنک در هفتادمین جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: باید از توان خود در این زمینه 
استفاده کنیم. در حال حاضر استان خراسان رضوی نه از یک منطقه آزاد 
و نه از منطقه ویژه خوبی برخوردار است. سال هاست که تقاضای بخش 
خصوصی این بوده تا ایستگاه ریلی شهید مطهری به عنوان مرکز ویژه 

تخلیه و بارگیری تعیین شود.
وی در ادامه بر اهمیت توجه به رویکردهای کالن تاکید کرد و گفت: 
موضوع  همچنین  و  ابریشم  جاده  مسئله  به  ویژه  توجه  ما  درخواست 
شورای  از  تا  است  ضروری  اورآسیاست.  اقتصادی  اتحادیه  به  پیوستن 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور تقاضا شود به این منطقه توجه 
ویژه ای صورت بگیرد. به همین استناد، باید در قالب طرحی ویژه، راه آهن 
مشهد به سرخس دو خطه شود. طرح این تقاضا و پیگیری آن باید از 
همین امروز کلید بخورد چرا که مشخص نیست چه زمانی این مسئله به 
نتیجه خواهد رسید. با آزاد شدن سیر واگن های ایرانی به آسیای میانه 

اتفاقات خوبی محقق خواهد شد.
#حمل_و_نقل  #صادرات  #آسیای_میانه  #واگن  #منطقه_آزاد  #بخش_خصوصی  #دولت  #توسعه 

#تجارت

منتشر شده: سایت اتاق بازرگانی - 5 آبان 98



۳۶۵229 روز روشن

47.رئیس اتحادیه صادرکنندگان: در شرق کشور 
تحریم نداریم

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان گفت: ما در مرزهای شرقی 
و بخشی از مرزهای شمالی تحت تحریم نیستیم و می توانیم صادرات و 

واردات داشته باشیم.
محمدحسین روشنک در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
و  اقتصادی  امور  وزیر  به  استانداری، خطاب  اجتماعات  سالن  در محل 
دارایی اظهار کرد: شما و آقای همتی تحت فشار بنگاه های اقتصادخوار 
دولتی و خصولتی کشور قرارگرفته اید، برای ما در بخش خصوصی کامال 
ملموس است که عدم پاسخگویی کافی بعضی از وزرا در قبال دولت و 

رئیس جمهور سبب این فشار شده است.
وی ضمن تایید صحبت دژپسند که گفت: تجارت و تولید دوبال اقتصاد 
کشور هستند، اضافه کرد: هر کدام از این دو بال که دیگری را تضعیف 

کند در واقع خود را تضعیف کرده است.
رئیس اتحادیه صادرات خاطر نشان کرد: ما در مرزهای شرقی و بخشی 
از مرزهای شمالی تحت تحریم نیستیم و می توانیم صادرات، واردات و 
ورود و خروج ارز داشته باشیم اما متاسفانه دولت اختیارات کافی به استان 
نمی دهد و استاندار اجازه صدور ثبت سفارش برای واردات و تخصیص 
ارز را ندارد. روشنک در ادامه گفت: ازشما به عنوان وزیر قدرتمندکشور 
می خواهم که شرایط واگذاری اختیارات کافی به استاندار به عنوان سروزیر 
استان را فراهم کنید تا ما بتوانیم اقتصاد کل کشور را از تاثیر تحریم ها 

خارج کنیم.
وی درپایان از طرح مثلث توسعه اقتصادی ابراز رضایت کرد و گفت: 
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این طرح سبب اجتماع بخش خصوصی، دولتی، دادگستری و امام جمعه 
درکنار یکدیگر و همکاری آن ها شده  است و اگر این طرح در سطح کشور 

اجرا شود موجب توفیق ما در زمینه اقتصادی می شود.
#ارز  #اقتصاد_مقاومتی  #دستکاری_درساختارها  #تجارت  #مثلث_توسعه_اقتصادی  #تولید 

#تحریم

منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 6 آبان 98
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48.رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد:
چالش های موجود در عرصه بازرگانی، ناشی از خالء یک 

نگاه لجستیکی است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد گفت: چالش های موجود در عرصه 
تجارت و بازرگانی کشور، ناشی از خالء یک نگاه لجستیکی به این حوزه 
است. همین امر باعث شده تا ظرفیت شرق کشور در عرصه اقتصاد و 

تجارت، مورد غفلت قرار بگیرد.
محمدحسین روشنک در جلسه کمیسیون تجارت اتاق مشهدبیان کرد: 
شرق کشور، با چالش های تحریم مواجه نیست اما توامان پتانسیل های آن 

نادیده گرفته می شود و صدای ما نیز به گوش مسئوالن نمی رسد.
وی به مناسبت تقویمی ۲۹مهرماه اشاره و عنوان کرد: هر ساله در این 
این  بزرگداشت فعاالن  برای  به مناسب روز صادرات، مراسمی  تاریخ و 
عرصه برگزار می شد و نمادی از توجه به این عرصه مهم در کشور بود اما 
امسال، به رغم همراهی و تالش های اتاق ایران، مراسم مذکور بدون اطالع 
تجارت،  به  بی توجهی  که  نکنیم  فراموش  بخش خصوصی کنسل شد. 
نشاط را از این عرصه مهم می گیرد و انگیزه را از فعاالن آن دریغ می نماید.

روشنک با اشاره به موانع پیش روی صادرکنندگان و تجار، عنوان کرد: 
باید بپرسیم که چرا در حال حاضر با وجود قرار داشتن در فصل صادرات، 
وجود مشتری برای کاالی صادراتی ایران، فراهم بودن شرایط و حتی 
وجود واگن های خالی دولتی، صادرات انجام نمی گیرد. این مسائل باید 
مورد بررسی قرار بگیرند. مشکل اینجاست که بخش صادرات ما متولی 

ندارد.
نمایشگاه  برگزاری  به  نقبی  مشهد  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
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را  آن  و  زد  دوشنبه  و شهر  تاجیکستان  در  ایرانی  کاالهای  اختصاصی 
گفت:  و  برشمرد  ایرانی  تجاری  و  تولیدکنندگان  برای  مغتنم  فرصتی 
متولی برپایی این رویداد، شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد خواهد بود 
اما تالش خواهیم کرد تا حداکثر همکاری برای برگزاری هرچه بهتر آن به 
عمل آید. این نمایشگاه در شرایط کنونی، می تواند نوید توسعه همکاری ها 

با تاجیکستان باشد.
وی متذکر شد: البته در حوزه تجارت با تاجیکستان با مشکالت مختلفی 
مواجه هستیم که یکی از آن ها، روابط دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان 
است و این امر باعث شده تا مسیر صدور کاالهای صادراتی ایران دستخوش 
تغییراتی شود و بر حجم زمان و هزینه افزوده شود و مشکالتی برای تجار 
ایرانی رقم بخورد. وی گوشه چشمی نیز به تالش های استاندار خراسان 
رضوی برای اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی استان داشت و 

بیان کرد: نشاط اقتصادی مهم ترین اثر این طرح بود.
#واگن  #تاجیکستان  #دستکاری_درساختارها  #مثلث_توسعه_اقتصادی  #تولید 

#تجارت  #حمل_و_نقل 

منتشر شده: سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  - 8 آبان 98
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49.برپایی نمایشگاه اختصاصی خراسان رضوی در 
تاجیکستان

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
خراسان رضوی از موافقت دولت تاجیکستان با برپایی نمایشگاه اختصاصی 

کاالی ایرانی با محوریت خراسان رضوی اظهار خرسندی کرد.
بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  درنشست  روشنک،  محمدحسین 
صنایع، معادن و کشاورزی مشهد که با حضور سفیر ایران در تاجیکستان 
برگزارشد افزود: متولی برپایی این نمایشگاه، شرکت نمایشگاه بین المللی 
مشهد خواهد بود. چهارمین هدف صادراتی استان خراسان رضوی بعد از 

افغانستان، ترکمنستان و عراق، کشور تاجیکستان است.
#ترکمنستان  #تجارت  #تاجیکستان  #عراق  #دولت  #افغانستان 

منتشر شده:ایرنا، خبر فوری و قدس آنالین - 8 آبان 98 
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50.طالی سرخ ایران؛ به نام اسپانیا به کام خارجی ها
استان خراسان رضوی با تولید ساالنه بیش از 400 تن زعفران نخستین 
تولیدکننده زعفران در دنیا محسوب می شود و بیش از ۸۵ درصد از زعفران 
تولید شده در این استان به کشور های خارجی و به ویژه کشورهای اروپایی 
صادر می شود. زعفران ایران حجم عظیمی از بازار زعفران دنیا را به خود 
اختصاص داده است اما در هیچ کشوری این زعفران را با نام ایران نمی خرند 
و در واقع کشورهای فروشنده با نام خود زعفران ایران را به مشتریان عرضه 
می کنند. نکته حائز اهمیت این است که امسال با بهبود وضعیت آب و هوایی، 
محصول کشاورزان افزایش چشم گیری نسبت به سال گذشته داشته است؛ 
اما هم چنان تولید فرآورده های زعفران در کشور بسیار ضعیف است و به نظر 
می آید که تاجران زعفران فقط به فروش با تناژ باال عالقه مندند. با توجه به 
آغاز فصل برداشت زعفران، میزگردی با حضور محمدحسین روشنک رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان و کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی، غالمرضا 
میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، جعفر معصومین 
رئیس انجمن ماشین آالت کشاورزی و اعضای تحریریه روزنامه صبح امروز 
برگزار شد، تا به بررسی مشکالت این محصول ارزشمند در حوزه صادرات، 
نوسانات ارز و عدم استفاده از ماشین آالت به جای روش های سنتی بپردازیم.

هزینه تحریم را صادرکننده پرداخت می کند
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با انتقاد ازکاهش نرخ سود بانکی 
در شهریور ماه سال ۹۶، گفت: این دست کاری در ساختارها که با بی تدبیری 
همراه بود سبب بهم ریختگی اقتصاد کشور شد. در حال حاضر بانک مرکزی با 
ثابت نگه داشتن ارز، بازار را کنترل می کند و اگر این کنترل برداشته شود نرخ 
ارز کاهش یافته و صادرات مختل می شود و به دنبال آن مشکالت اقتصادی 
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بیشتری پیش می آید.
محمدحسین روشنک گفت: الزم به توضیح است که اظهارنامه های گمرک 
براساس ارز است و کاال به ریال فروخته نمی شود. خریدار کاالی ما ارز را در 
خارج از کشور تبدیل به ریال می کند و ریال را به صادرکننده ما در کشور 
تحویل می دهد. ریشه این معامله ارز است حال یا خریدار آن را تبدیل به ریال 
می کند یا فروشنده ارز دریافتی را به ریال تبدیل می کند. هزینه تبدیل ارز به 
ریال و معکوس آن هزینه تحریم است که االن توسط صادرکننده پرداخت 
می شود و دولت برای تسهیل این شرایط بهتر است که خود این هزینه را از 
محل تعرفه های واردات که تحت عنوان حمایت از تولید می گیرد، جبران کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان خاطرنشان کرد: بدیهی است که در 
قبال هر کاالیی که از کشور خارج می شود یا باید ارز آن یا کاالی دیگری به 
کشور بازگردد، اما هرصادرکننده ای لزوما واردکننده نیست. صادرکننده باید 
ارز دریافتی را یا مستقیما به واردکننده دهد یا به واسطه دولت این انتقال 
صورت گیرد. صادرکنندگان بخش خصوصی ارز را به کشور برمی گردانند وآن 
صادرکنندگانی که ارز را برنمی گردانند یا خصولتی هستند یا دولتی یا ارگانی.

روشنک راه حل را اظهارنامه صادراتی قابل مبادله دانست و گفت: واردکننده، 
اظهارنامه را از صادرکننده خریداری مینماید و بدون اظهارنامه نباید اجازه 
واردات داشته باشد. دولت برای رونق صادرات باید واردات را تابع صادرات کند. 
یعنی به واردکننده فقط در صورت وجود اظهارنامه صادراتی اجازه واردات 

بدهد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان گفت:ارز 4۲00 تومانی ریشه فساداست 

و هزینه تبدیل آن را به جای واردکننده، صادرکننده می پردازد.
#تحریم  #کاال  #قاچاق  #نیما  #ارز  #بانک  #برند  #دولت  #صادرات  #اسپانیا  #زعفران 

#تولید #خصولتی#کشاورزی  #صادرات  #تاجیکستان 
منتشر شده: روزنامه صبح امروز - 13 آبان 98 
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از عدد اعالم  51.حجم صادرات خراسان رضوی بیشتر 
شده است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی هم گفت: 
از آنجا که خراسان رضوی با هندوستان مرز ندارد، حجم صادرات از این 

استان به هند بیشتر از مقداری است که توسط گمرک اعالم می شود.
محمدحسین روشنک در نشست فعاالن و مسئوالن اقتصادی خراسان 
رضوی که با حضور سفیر ایران در هندوستان برگزار شد افزود: خراسان 
رضوی بازرگانان قدرتمند دارد که سال هاست با هندی ها مراوده و تهاتر 
کاال دارند و حجم قابل توجهی از برنج  هندی توسط بازرگانان ایرانی وارد 

می شود.
ارتباط  برقراری  در  بسیار  تمایل  رضوی  خراسان  داشت:  اظهار  وی 
تجاری با هندوستان دارد که در این راستا توسعه بندر چابهار، احیای 

جاده ابریشم و توسعه تجارت در آن ضروری است.
#واردات  #بخش_خصوصی  #تجارت  #کشاورزی  #گردشگری  #اقتصاد_مقاومتی  #هند  #زعفران 

#توسعه  #صادرات  #تولید  #کاال 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 14 آبان 1398 
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دنیا  با  مالی  مراودات  از  را  ایران   FATF 52.نپذیرفتن 
محروم می کند

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
خراسان رضوی گفت: نپذیرفتن توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، ایران را 

از تمام مراودات مالی و بانکی با کشورهای دنیا محروم می کند.
محمدحسین روشنک روزیکشنبه درگفت وگوبا خبرنگارایرنا افزود: از 
مخالفان پذیرش توصیه های FATF باید پرسید که اگر این توصیه ها از 
سوی ایران پذیرفته شود، چه تاثیر منفی خواهد داشت که با پذیرش آن 

مخالفت می کنند؟
وی اظهار داشت:در صورتی که ایران توصیه های FATF را نپذیرد، 
دیگر قادرنخواهدبودبا هیچ کشوری مراودات تجاری داشته باشد، در این 
صورت دیگر دلیلی ندارد ایران نسبت به تحریم های آمریکا معترض باشد، 
از ارتباط باکشورهای دیگر محروم   FATF با نپذیرفتن زیرا در عمل 

می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در صورتی 
که ایران به فهرست سیاه FATF وارد شود از سوی همه کشورها مورد 
تحریم قرار می گیرد، در این صورت همه مراودات بانکی و مالی ایران با 

کشورهای دیگر قطع می شود.
روشنک افزود: در صورت عدم پذیرش FATF از سوی ایران، اجازه 
با یورو، یوان و واحدهای پولی کشورهای  بانکی  همین مقدار مراودات 
دیگر نیز از ایران سلب می شود و دیگر ایران قادر به انجام مراودات مالی 
در واردات و صادرات نخواهد بود، حتی در صرافی های کشورهای دیگر 

نیز نمی تواند مراوده پولی داشته باشد.
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با  انقالب،  معظم  رهبر  موکد  با دستور  اکنون  هم  داشت:  اظهار  وی 
مخفی کاری ها، اقدامات غیرشفاف، پول شویی ها و فسادها مقابله می شود 
و رئیس قوه قضاییه به طور جدی پیگر این موضوع است، ایران در خارج 
از کشور نیز قرار نیست پولشویی کند، پس پذیرش FATF چه تاثیر 

مخربی خواهد داشت؟
گفت:  رضوی  واردکنندگان خراسان  و  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی معتقدند نباید فضای اقتصاد و تجارت 

بین المللی کشور با نپذیرفتن FATF از شرایط کنونی بحرانی تر شود.
وی افزود: نظام جمهوری اسالمی با رهنمودهای مقام معظم رهبری 
موفق شد بر اقدامات مخرب و عهدشکنی های ترامپ مسلط شود و اقتصاد 

کشور را در در اوج تحریم ها به ثبات برساند.
وی اظهار داشت: گرچه وضعیت درآمدی مردم چندان مناسب نیست 
اما در این شرایط نرخ ارز کاهش یافته و وضعیت اقتصادی بهتر شده 
است، لذا نباید شوک دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد و بهانه دست 

دشمن داد.
 FATF عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این که عدم پذیرش
پذیرش  آمریکا می شود، گفت:  ایران موجب خوشحالی دولت  از سوی 
توصیه های FATF هیچ ضرری برای ایران ندارد زیرا قرار نیست ایران 
در داخل یا خارج کشور پولشویی کند، پس پذیرش آن هیچ زیانی برای 

کشور به دنبال ندارد.
 FATF روشنک افزود: مشخص نیست حرف حساب مخالفان پذیرش
 FATF چیست، فقط می توان به طور قطع اعالم کرد که عدم پذیرش
به ضرر اقتصاد ایران به ویژه در حوزه مراودات مالی و بانکی با کشورهای 

دیگر خواهد بود.
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 پیشینه موضوع
»گروه ویژه اقدام مالی« به عنوان نهاد بین  دولتی، مرجع تنظیم مقررات 
مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن 
اعاده دو دسته از اقدامات مقابله ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت 
تکمیل نشدن فرآیند اجرای »توصیه نامه یا برنامه عمل ایران« این نهاد 
ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسالمی ایران را به »فهرست 

کشورهای غیرهمکار« خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع 4۱ مورد برنامه عمل 
گروه ویژه اقدام مالی ۳7 مورد را که مربوط به بخش های اجرایی آن بوده 

عملیاتی کرده است.
چهار الیحه باقیمانده درحوزه قانون گذاری شامل»اصالح قانون مبارزه 
در  عضویت  تروریسم،  مالی  تامین  با  مبارزه  قانون  اصالح  باپول شویی، 
)پالرمو(  فراملی  یافته  سازمان  باجرایم  مبارزه  بین المللی  کنوانسیون 
 »)CFT( وعضویت درکنوانسیون بین المللی مبارزه باتامین مالی تروریسم
ازسوی دولت جمهوری اسالمی ایران تهیه وبه مجلس شورای اسالمی 
ارسال شدکه ازاین میان دوالیحه شامل »پیوستن ایران به کنوانسیون 
پالرمووکنوانسیون مبارزه باتامین مالی تروریسم )CFT(« برای تعیین 

تکلیف نهایی درمجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده  است.
کشورهای  ابتکار  با  میالدی   ۱۹۸۹ سال  مالی«  اقدام  ویژه  »گروه 
قدرتمند سیاسی اقتصادی موسوم به گروه هفت یا )G7( برای مبارزه 
با پول شویی تاسیس شد. این گروه ۳7 عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر 

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس قرار دارد.
جمهوری اسالمی ایران سال ۲007 میالدی در »فهرست سیاه گروه 



فصل دوم / گفت وگوها؛ پندها و اندرزهای سال ۹۸ 240

ویژه اقدام مالیFATF« قرار گرفت. FATF از سال ۲00۹ میالدی 
این موضع را به طور رسمی در بیانیه های خود اعالم کرد و بر این اساس 
در  کشورها  تا  شد  وضع  کشورمان  علیه  متقابل  اقدام های  و  مقررات 

مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال ۲0۱۶ میالدی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی 
در وضعیت »تعلیق از اعمال اقدامات تقابل«  FATF« قرار گرفته و بر 
این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در 
هر سه حوزه پول شویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم 

»خاکستری« توصیف می شود.
#پولشویی #توسعه  #قانون  #دولت  #تحریم  #اقتصاد_مقاومتی  #بخش_خصوصی  #بانک  #تجارت 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 20 آبان 1398 
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53.احیای راه ابریشم و فرصت های ایران
استان: خوشبختانه  کارآفرینان  کانون  رئیس  روشنک  محمد حسین 
کشورهاي مسیر جاده ابریشم از نظر ریلي، دریایي و زمیني عمدتا به 

یکدیگر متصل است. 
محمدحسین روشنک رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان با تاکید 
بر این که ریشه جاده ابریشم به مزیت بازرگان بودن ایرانیان درطول تاریخ 
متوجه  کنیم،  توجه  ایران  اقتصاد  تاریخ  به  اگر  می گوید:  دارد،  ارتباط 
خواهیم شد که ایران در دو حوزه کشاورزی به معنای عام آن وتجارت 
دارای مزیت اقتصادی بوده است. مزیت تجاری ایران در بستر جاده ابریشم 
شکل گرفته بود. در واقع ایرانی ها در مرکز ثقل بازرگانی دنیا قرار داشتند 
وکشورمان محل تبادل تجارت دنیا بود. به طور کلی جاده ابریشم ریشه و 
پایه اقتصاد سنتی و مزیت دار بومی ایران به شمار می رود. او در رابطه با 
پیش نیازهای الزم برای پیوستن به این مسیر بازرگانی در شرایط کنونی 
باید حوزه تجارت کشور را برای پیوستن به این  تاکید می کند: »ابتدا 
مسیرسازماندهی کنیم. پیش نیاز ما این است که حوزه تجارت و بازرگانی  
ایران مجددا احیا شود.« روشنک می گوید: امروز حاصل مشارکت امارات 
در تحریم ایران این بود که این کشور از نظر تجاری اصطالحا از سکه 
افتاده؛ چون ایران مرکز ثقل اقتصاد آن بوده است. علت این که ترکیه 
زیربار تحریم های ایران نمی رود، این است که در نتیجه چنین اقدامی  
اقتصاد آن بر هم خواهد خورد. همین مساله در آسیای میانه نیز دیده 
می شود. کشورهای هند و افغانستان نیز از این شرایط مستثنی نیستند. 
احیای جاده ابریشم برای ما به شدت الزم است. رئیس اتاق مشترک ایران 
و تاجیکستان با تاکید بر این که برای پیوستن به جاده ابریشم می بایست
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تجارت کشور را ارزش دهیم و تولیدات خوب خود را سازماندهی کنیم، 
باشیم. نیاز کشور، صادرات داشته  تامین  از  باید بیش  تصریح می کند: 

خوشبختانه کشورهای مسیر جاده ابریشم از نظر ریلی، دریایی و زمینی 
عمدتا به یکدیگر متصل است. همین امر می تواند این جاده را پررونق کند. 
پیوستن به اتحادیه اوراسیا نیز به این مساله کمک می کند. به طورکلی 
پیوستن به پیمان های منطقه ای به این مساله کمک خواهد کرد. در این 

مسیر الزم است وزارت بازرگانی هم احیا شود.

#توسعه  #صادرات  #تولید  #کاال  #واردات  #تجارت  #جاده_ابریشم  #اقتصاد_مقاومتی  #اوراسیا   

#دیپلماسی #امارات  #ترکیه  #کشاورزی  #افغانستان  #هند 

منتشر شده: روزنامه دنیاي اقتصاد -20 آبان 1398
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54.کمبود واگن  صادرکنندگان خراسان رضوی را رنج 
می دهد

رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی گفت: صادرکنندگان 
این استان همچنان با کمبود واگن  برای صادرات کاال به آسیای میانه 

مواجه هستند.
محمدحسین روشنک در نشست کمیسیون تجارت این اتاق گزارش 
داد: در این شرایط به منظور واگذاری واگن ها به تجار در مشهد بابت هر 
واگن 400 تا ۵00 دالر در بازار سیاه از آنان دریافت می شود که نرخ واگن 

در این بازار به یک هزار و ۵00 دالر افزایش می یابد.
وی با بیان این که صادرکنندگان در مرز دوغارون با مشکالت جدی 
مواجه هستند افزود: راه آهن باید واگن را بدون هزینه تامین کند و از 

فروش امتیاز بارگیری واگن در بازار سیاه جلوگیری به عمل آورد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: 
پارسال بخشنامه های مختلف از سوی نهادهای گوناگون صادر شد که با 
اصول و رویکردهای توسعه صادرات در تعارض بود و مشکالتی را برای 
صادرکنندگان بوجود آورد، در حالی که مسووالن به طور مکرر بر اهمیت 
سیاست ها و اقدامات صادرات  محور و حمایت ویژه از این بخش تاکید 

دارند.
وی با اشاره به درآمدهای کشور از محل تعرفه های گمرکی گفت: این 
تعرفه ها تاثیر بسیار بر قیمت تمام شده کاالهای صادراتی دارد و الزم 

است بخشی از این درآمدها به توسعه صادرات اختصاص یابد.
وی افزود: صادرکنندگان از ۹ سال قبل تاکنون، بابت جوایز صادراتی 
از دولت طلبکار هستند و در این شرایط دشوار، هر نوع حمایتی از سوی 
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دولت به نفع همه بخش های اقتصادی خواهد بود.
روشنک با اشاره به تبعات چندنرخی بودن ارز اظهار داشت: باید ساز 
وکار دیگری اندیشیده شود تا جلو فساد گرفته شود، البته نباید منکر 
آن شد که تخصیص ارز 4۲00 تومانی برای کاالهای اساسی مشخص بر 
معیشت مردم تاثیر مثبت داشته است اما پرداخت ارز دولتی به برخی 

اقالم به نفع مردم نیست.
#تعرفه  #نرخ  #تجارت  #اتاق-بازرگانی  #آسیای_میانه  #کاال  #صادرات  #واگن  #کمبود 

#قیمت_تمام_شده #حمل_و_نقل  #فعاالن_اقتصادی  #توسعه  #نمایشگاه  #ارز  #دولت  #گمرک 

منتشر شده: کانال تلگرامی - آبان 98
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55.رویداد اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی در مشهد 
برگزار شد

مراسم  این  در  رضوی  خراسان  استان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
گفت:جوانان کارآفرین، امید جامعه هستند و باید آینده کشور را بسازند و 

همچنین نیاز کار و کارآفرینی را برطرف کنند.
استانی  تنها  استان خراسان رضوی  داد:  ادامه  محمدحسین روشنک 
است که مقر سه اتاق مشترک ایران و کشورهای دیگر است و استان های 

دیگر این امتیاز را ندارند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی از مدیران شهری گفت: شهرداری مشهد 
نیاز به خانه تکانی بسیار جدی دارد، شهر مشهد با وجود داشتن شهردار 
نیز کمک  ما  و  گرفتار جریان خاصی شده  اخیرا  که  مردمی  و  دلسوز 
خواهیم کرد تا این دوره را با موفقیت طی کند، اما از مجموعه شهرداری 

رضایت نداریم.
#رسانه  #سرمایه-گذاری  #توسعه  #دولت  #اقتصاد_مقاومتی  #اشتغال  #شهرداری  #کارآفرینی 

منتشر شده: خبرگزاری ایلنا - 4 آذر 98 
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56.بزرگترین ضعف ما؛ بی توجهی به کارآفرینان است
مراسم  این  در  استان خراسان رضوی  کتابخانه  انجمن خیرین  مدیر 
گفت: همواره بزرگترین و اصلی ترین ضعف و مشکلی که ما در خصوص 
افراد کارآفرین داریم؛ ندانستن قدر سرمایه گذاران، کارآفرینان و افرادی 

که ایجاد اشتغال می کنند، می باشد.
محمدحسین روشنک در مراسم بزرگداشت کتاب، کتابدار و کتابخوانی 
که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، خاطرنشان کرد: همواره باید قدر 
کارآفرینان را در جامعه دانست. من به عنوان عضوی از جامعه کارآفرینان 
وظیفه خود می دانم که دست همه افرادی را که حتی به ایجاد یک شغل 

در شهر، روستا و کشور کمک می کنند، ببوسم.
مدیر انجمن خیرین کتابخانه خراسان رضوی افزود: مقام معظم رهبری 
از کارآفرینان به عنوان عابدین یاد کرده اند و مطالبی را در این خصوص 
یادآور شده اند که شما می توانید با مراجعه به این بخش از سخنان ایشان، 

آن ها را مطالعه نمایید.
وی با اشاره به حوادث اخیری که در کشور رخ داد، تاکید کرد: ما در 
دهه امنیت موفق کشور قرار داریم و حوادث اخیر نشان داد که ایران در 
امنیت سرآمد است، از این رو باید دست نیروی انتظامی و بسیج را بوسید 
که توانستند با برنامه های مدون خود در این مسیر حرکت کرده و موفق 

شوند.
آقای  جناب  اقتصادی  توسعه  مثلث  همواره  این که  بیان  با  روشنک 
رزم حسینی نقش اساسی را در وضعیت اخیر خراسان داشته است، اضافه 
کرد: از این رو باید توجه داشت که همراه این مثلث، مدیریت استان و 

همچنین مدیریت شهری نیز، در این امنیت دخیل بوده اند.
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وی عنوان کرد: بنابراین می توان امنیت موجود در این شهر را در پرتو 
موفقیت برنامه های استان و شهر دانست که این برنامه ها جزء کارنامه 
موفق مسئولین این استان به شمار می رود. با این وجود ما از همان روز 
اول درخواست داده بودیم که اینترنت این استان را وصل کنند زیرا گفته 
بودیم که این استان هیچگونه مشکلی ندارد اما اگر اخبار بیهوده در استان 

وجود نداشت قطعا شاهد این وضعیت هم نبودیم.
به  اشاره  با  استان خراسان رضوی  کتابخانه ساز  انجمن خیرین  مدیر 
مسئولیت های اجتماعی که هر مسئولی باید وظیفه خود را نسبت به آن 
انجام دهد و به آن بی توجه نباشد، اظهار کرد: من نیز به عنوان فردی 
که از مسئولیت اجتماعی برخوردار هستم، وظیفه خود دانستم تا در این 
مسیر، گام برداشته و اقداماتی را انجام دهم. از این رو شما مسئولین نیز، 
باید نسبت به مسئولیت اجتماعی خود موظف باشید و وظیفه خود را 
در این راستا انجام دهید، زیرا عدم انجام این مسئولیت ها، منجر به این 

خواهد شد که روستاها خالی از سکنه شده و حاشیه شهر ایجاد شود.
روشنک با بیان این که همواره بسیج معجزه امام خمینی)ره( بود، بیان 
کرد: شاید جوانان امروز ماکه نام بسیج را می شنوند؛ نتوانند بسیج دوران 
جنگ را تصور کنند که چه بود، اما باید دانست که بسیج در فرهنگ 
اسالمی و امام خمینی)ره( جایگاه ویژه ای دارد و این در حالی است که 
ما در هرجا و هر مقطعی که به بسیج مراجعه کرده ایم، اثر فوق العاده این 

مقوله مهم و ارزشمند را مشاهده نموده ایم.
کتابدار  کتاب،  ازبرگزیدگان  مراسم  این  درحاشیه  است  گفتنی 
وکتابخوان خردسال و بزرگسال، خیرین کتابخانه ساز برتر استان، انجمن 
کتابخانه های عمومی، مستندساز برتر در حوزه کتاب و کتابخانه و همچنین 
از خبرنگاران برتر رسانه هایی چون ایسنا، ایرنا، باشگاه خبرنگاران جوان، 
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روزنامه خراسان رضوی و روزنامه قدس که طی یک سال اخیر در حوزه 
کتاب و کتابخوانی به تهیه اخبار پرداخته اند؛ تقدیر شد.

#فرهنگ #کتاب خوانی  #کتاب  #مثلث_توسعه_اقتصادی 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 5 آذر 98
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57.دسترسی به کتاب باید برای همه اقشار فراهم شود
رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان مشهد نیز در این همایش 
گفت: رفتار و مسئولیت های اجتماعی نقش مهمی در توسعه فرهنگی 

جوامع دارد.
و  کتابخوانی  کتاب،  بزرگداشت  همایش  در  روشنک  حسین  محمد 
افزود: توسعه فرهنگی توسعه در سایر حوزه ها را به  کتابدار در مشهد 

همراه دارد و منجر به کاهش آسیب های اجتماعی می شود.
وی با اشاره به وجود امنیت در کشور ادامه داد: پذیرش مسوولیت های 
اجتماعی نقش مهمی در افزایش امنیت جامعه دارد به طوریکه به دلیل 
پذیرش رفتارهای اجتماعی توسط استاندار خراسان رضوی، شهردار و 
شورای اسالمی شهر مشهد در پی حوادث اخیر در این شهر و استان، 

مشکلی نداشتیم که ریشه آن حرکات اقتصادی و امیدبخش است.
#امنیت #فرهنگ  #کتاب خوانی  #کتاب 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا - 5 آذر 98 
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58.مسیر اشتباه برای تولید
بررسی سلسله نشست های صنعتگران نشان می دهد مطالبات جدیدی 
میان  جدید  وگفتمان  اظهارات  می شود.  مطرح  تولید  سازوکار  درمورد 
به  نقد  نقد جدی حکایت دارد؛ نخستین  از سه  فعاالن صنعتی کشور 
بازمی گردد؛ دومین  اعتیادآور و مادام العمر  به حمایت های  تولید  عادت 
انتقاد، خطاهای تکراری درتوسعه صنعتی را هدف قرارمی دهد و نوک 

پیکان سومین نقد، نبودتولید نوآورانه را نشانه می گیرد.
به گواه فعاالن اقتصادی، ثمره »اعتیاد حمایتی« وجود صنایع ضعیف 
واقتصاد غیررقابتی است؛ گام برداشتن بنگاه های تولیدی باچشمان بسته، 
میوه  ی نبود یک استراتژی توسعه صنعتی است و »بی توجهی به تولید 
رویکرد  بود.این  کشورخواهد  اقتصادی  دربرابرتوسعه  سدی  نوآورانه« 
آثارمنفی نیز برعرصه های صنعت و صادرات باقی می گذارد.اصراربرتولید 
کاالهایی که حتی از بازار داخلی نیزحذف شده اند، مسیر اشتباهی است 
دارد. هفتادویکمین نشست شورای  تولید درکشور وجود  که درجریان 
طرح  برای  محفلی  رضوی،  خراسان  بخش خصوصی  و  دولت  گفتگوی 
رئیس  شد.  اقتصادی  وبنگاه های  صنعتگران  وگلوگاه های  چالش ها 
اتاق ایران در این نشست مطابق با روال جلسات اخیری که در مشهد 
برگزار شد، شاه بیت سخنانش به دست اندازها و مطالبات فعاالن صنعتی 

اختصاص داشت.
 تولید نوآورانه در محاق

بر اساس گزارش اتاق ایران، در هفتاد ویکمین نشست شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی سومین انتقاد به سازوکار صنعتی 

مطرح شد. 
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رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در این باره به ایراد سخن پرداخت 
و گفت: مشکل بانک ها نیستند، مشکل بنگاه های تولیدی ماست.

محمدحسین روشنک، افزود: در خراسان رضوی بنگاه تولیدی دولتی 
وخصولتی نداریم وچون بانک ها عالقه مند به پرداخت تسهیالت به این 
موضوع  همین  می مانیم.  محروم  ظرفیت ها  ازاین  هستند،  بنگاه ها  نوع 
استان  بایددر  را  این مشکل  استان ماست؛  از  بانکی  منابع  علت خروج 
و کشورحل کنیم. روسای بانک ها حاضر به پرداخت تسهیالت به صنایع 
و  دولتی ها  قواره  به  بخش  این  بنیه  چراکه  نیستند،  بخش خصوصی 

خصولتی ها نیست.
#تجارت   #خصولتی  #بخش_خصوصی  #بانک  #تولید  #دولت 

منتشر شده: روزنامه دنیای اقتصاد - 10 آذر 1398
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59.اعضای هیات اجرایی انتخابات مشهد انتخاب شدند
خراسان رضوی فرماندار مشهد اسامی اعضای هیات اجرایی انتخابات 

این شهرستان را اعالم کرد.
اعضای  انتخاب  درخصوص  خبرنگاران،  جمع  در  محمدرضا هاشمی 
میان دوره ای مجلس  و  اسالمی  انتخابات مجلس شورای  اجرایی  هیات 
خبرگان رهبری، اظهار کرد: امروز جلسه انتخاب هیات اجرایی را برگزار 
و ۳0 نفر از معتمدین را دعوت کردیم که ۲7 نفر حضور داشتند. با ۲7 
نفر انتخابات به صورت مخفیانه با حضورهیات نظارت واعضای ستاد و 
معتمدین برگزار شد که ۸ نفر به عنوان عضو اصلی و ۵ نفر به عنوان عضو 

علی البدل انتخاب شدند.
وی افزود: جوادآرین منش، عفت شریعتی کوهبنانی، محمدرضاکالیی، 
رزا درسنی، محمد خادم الحسینی، محمدحسین روشنک، افشین رحیمی 
هیات  عضواصلی  نفر   ۸ عنوان  به  تربتی  شادکام  حسین  و  گل خندان 
اجرایی انتخاب شدند، ۳ نفر نیز شامل فرماندار شهرستان مشهد به عنوان 
عضو  عنوان  به  استان  مرکز  دادستان  شهرستان،  اجرایی  هیات  رئیس 
اداری و مدیرکل ثبت احوال به عنوان اعضای اداری، ۱۱ نفر اعضای اصلی 
سید  بشارتی،  غالمحسین  شامل  نیز  علی البدل  نفره   ۵ هیات  هستند. 
محمدرضوی نسب، علی اکبر سبزیان، محمدرضا کمالی و رضا جمشیدی 

هستند.
امروز فعالیت هیات اجرایی شروع خواهدشد و  از  ادامه داد:  هاشمی 
امیدوارم با همین وفاق، همدلی و صمیمیت کار را پیش ببریم و در ۲ 
اسفند شاهد انتخابات آبرومندی بر اساس شعار انتخابات یعنی گام دوم 
هیات  باشیم.  قانون مداری  و  ملی، مشارکت حداکثری  انسجام  انقالب، 
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اجرایی در انتخاب شعب، محل اخذ رای و تعداد اعضای شعب جلسات 
فشرده ای برگزار خواهد کرد.

فرماندار گفت: امیدواریم ثبت نام کنندگان از روندثبت نام راضی باشند، 
برای سالن نیز فضای خوبی پیش بینی شده واعتقاد داریم که حرمت همه 
تاکنون رضایتمندی خوبی درسطح  باید رعایت شود.  مراجعه کنندگان 
استانی و ستاد انتخابات استان از عملکرد ستاد انتخابات شهرستان مشهد 

داشته و وزارت کشور نیز از روند ثبت نام راضی هستند.
وی خطاب به ثبت نام کنندگان، بیان کرد: توصیه ما به ثبت نام کنندگان 
این است که با مدارک  مورد نیاز مراجعه کنند، ما نیز بر اساس قانون هر 
فردی که مراجعه کند و شرایط ثبت نام را داشته باشد، ثبت نام می کنیم.

منتشر شده: خبرگزاری های ایسنا، قدس آنالین، ایرنا، مشهد فوری - 12 آذر 98
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60. طــرح طــاش، معطــل ندانــم کاری های مســئولین! 
بــه فریاد برســید!

احقاق حقوق مکتسبه سرمایه گذاران، اندرخم کوچه های ضعف سازمان 
مجری طرح و دخالت های وزارت راه، مسکن وصنایع دستی، گردشگری 
است. در حالی که ۵0 درصد ازطرح طاش در اطراف حرم اجراشده است، 
سرمایه گذاران این منطقه همچنان سه سال است به دلیل دخالت های 
خارج از استان و ضعف سازمان مجری طرح در بالتکلیفی به سر می برند.

رئیس کانون کارآفرینان استان، در جلسه ستادتسهیل که به منظوررفع 
مشکل سرمایه گذاران اطراف حرم برگزار شد، گفت: بافت اطراف حرم، 
ظرفیت ۵00 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری وایجاد هزاران شغل رادارد 
و درحال حاضر باید دید چقدر در آن سرمایه گذاری - نیمه کاره- فعال 
است وچه تعداد از تاورهاوکارگاه ها فعال هستند وچند سرمایه گذاردر سه 

سال اخیرکه دخالت مرکز نشینان شروع شدبه منطقه آمده اند.
استاندار خراسان  نظرموافق  از  داد: پس  ادامه  روشنک  محمدحسین 
وحمایت مقامات دادگستری، کانون کارآفرینان، باشگاه سازندگان حریم 
حرم را با حضور ۱۳0 عضو تشکیل داد که تاکنون اعضای آن ۳۵ جلسه 

داشته و 4 اجالس در این خصوص برگزار شده است.
وی افزود: طرح طاش را مقامات جمهوری اسالمی ایران، امضا کرده اند 
و اگر آن ها امضا نکرده بودند، کارآفرینان هم برای سرمایه گذاری اقدام 
که  نقشه  این  اجرای  خواستار  کارآفرینان  حاضر،  حال  ودر  نمی کردند 
حقوق همه سرمایه گذاران در آن است، واجرای تعهدات و مفاد قرار داد ها 

توسط شهرداری ثامن و سازمان مجری طرح خواسته دیگری ندارند.
روشنک خطاب به آقای رزم حسینی)استاندار( گفت: سرمایه گذاران 
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ضمن تشکر بخاطر حمایت های جدی شما، از جنابعالی به عنوان نماینده 
نظام جمهوری اسالمی ایران و همچنین از حاج آقای صادقی به عنوان 
نماینده دادگستری تقاضا دارند؛ تمام توان خود را برای تقویت سازمان 
مجری طرح و احقاق حقوق مکتسبه سرمایه گذاران اطراف حرم و اجرای 

مفاد قراداد ها با کارآفرینان بکار بگیرید.
وی افزود: این که عده ای زن و مرد با هم سر این طرح مشکل دارند و 

نمی توانند به توافق برسند، به سرمایه گذار ربطی ندارد.
واجب  قانون،  طبق  مکتسبه  حقوق  که  مطلب  این  بیان  با  روشنک 
از اول اجرا نمی شد، اشکالی نداشت و  االجراست، گفت: اگر این طرح 
به کارآفرینان مربوط نبود ولی االن بیش از ۵0 درصد آن اجرا شده و 
اگر همه جمع شوند بازهم نمی توانند، هم آن را تغییر دهند و هم حقوق 

مکتسبه سرمایه گذار و مفاد قرار داد ها را رعایت کنند.
#تمرکزگرایی  #اشتغال  #منطقه_ثامن  #حقوق_مکتسبه  #سرمایه_گذار  #کارآفرینی 

منتشر شده:صبح مشهد - 12 آذر 98
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و  بازرگانی، صنایع، معادن  اتاق  61.رئیس کمیسیون تجارت 
کشاورزی استان:

مخالفت با FATF ایران را در لیست سیاه قرار می دهد
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان 
خراسان رضوی، چندی پیش به همراه رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران 
ونائب رئیس کانون کارآفرینان، دردفتر روزنامه صبح امروز حضور پیدا کرده 
ودر مورد موضوعات مختلف درحوزه تولید، تجارت و پول شویی، با حوصله 
به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد و در مورد FATF گفت: اگر کشور ما 
در لیست سیاه قرار بگیرد با همین کشورهایی که در حال حاضر ما را قبول 
دارندو با ما معامله می کنند، به دلیل این که دیگر گواهینامه بانکی نخواهیم 

داشت، نمی توانیم دادوستدی داشته باشیم.
وی در خصوص پول شویی گفت: مخالفین FATF باید دلیل مخالفت 
خود را توضیح دهند. اگر دلیل مخالفت ایشان محدودیت در جابه جایی ارز 
است در حال حاضر هم نمی توان ارز جابجا کرد، پس این دلیل قبول نیست. 
اگر مخالفت ایشان به خاطر لغو شدن کمک رسانی به کشورهای دیگر است، 
باید گفت در حال حاضر هم ما کمکی به کشوری نداریم و اگر کمکی 
صورت هم صورت گیرد، غیر رسمی و از راه های دیگر باید انجام شود، پس 

این دلیل نیز منتفی است. دلیل این مخالفت، سیاست های داخلی است.
همین  با  بگیرد  قرار  سیاه  لیست  در  ما  کشور  اگر  کرد:  تصریح  وی 
کشورهایی که در حال حاضر ما را قبول دارند و با ما معامله می کنند، به 
دلیل این که دیگر گواهینامه بانکی نخواهیم داشت، نمی توانیم دادوستدی 
داشته باشیم. این قانون در تمام دنیا پذیرفته شده، چه دلیل وجود دارد که 

ما نپذیریم و دلیل این مخالفت چیست.
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 ارز با قیمت باالتر از قیمت واقعی
پایین تر  اعالم می شود  از آن چه که  ارز در حال حاضر  واقعی  قیمت 
است، درواقع دولت اگر پیش از این سعی می کرد نرخ ارز راکاهش دهد، 
االن در تالش است که این نرخ را ثابت نگه دارد تا بتواند بازار را کنترل 

کند.
از  پیش  مصاحبه  )زمان  وکاال  ارز  نرخ  و  بازار  وضعیت  پاسخ  در  وی 
افزایش نرخ بنزین بود(گفت: باکاهش نرخ ارز باید شاهد کاهش قیمت 
برخی  نیفتاد.  اتفاق  این  متاسفانه  اما  می بودیم  بازار  در  اقالم  از  برخی 
زیاد  را  خود  کاالهای  قیمت  ارز،  نرخ  افزایش  محض  به  فروشندگان 
می کنند اما هنگامی که ارز کاهش می یابد، در قیمت اجناس تغییری 
ایجاد نمی کنند که این مورد نیازمند نظارت بیشتر مسئولین و برخورد 
مناسب منطقی با متخلفان است. در رابطه با قیمت گذاری برخی اقالم 
مثل تخم مرغ سوءمدیریت سبب افزایش قیمت شد چراکه این محصول 
در تابستان با ۳0-۳۵ درصد پایین تر از نرخ تمام شده برای مرغ دار به بازار 
عرضه شد واکنون با افزایش قیمت به بهای واقعی خود نزدیک شده است. 
این را نبایدگرانی معرفی کرد بلکه این افزایش اگر اتفاق بیفتد طبیعی 

است. این موضوع در تعدادی از کاالها صدق می کند.
به  تحریم ها  مدیریت  و  اقتصادکشور  ثبات  به  اشاره  ضمن  روشنک 
وسیله اقتصاد کشور، گفت: در استان خراسان رضوی شاخص های تولید 
و اشتغال مثبت و آمار مهاجرت از روستا به شهر نیز کاهش یافته و تا 
حدودی معکوس شده است و الزم است که از بانک مرکزی و وزیراقتصاد 

در این خصوص تشکر و قدردانی شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اضافه کرد: ما به عنوان بخش 
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خصوصی با مردمی شدن اقتصاد مقاومتی موافقیم و از تشکیل دبیرخانه 
مردمی اقتصاد مقاومتی و تفکر مثلث اقتصادی دفاع می کنیم. شاخصه 
موفقیت طرح مثلث اقتصادی در استان، رشد شاخص های اقتصادی است 

که مستندات آن موجود است.
وی در ادامه به نبود اختیارات کافی استانی به عنوان تنها ایراد مثلث 
اقتصادی اشاره کرد وگفت: میزان اختیاری که دولت درتصمیم گیری ها 
به استاندار داده است، بسیار محدود بوده وتمام تصمیمات باید درتهران 
تاییدشوند تا به مرحله اجرا برسند. دولت نبایداجازه دهد به جز قانون و 
مصوبه هیئت وزیران کسی حق وتو تصمیمات استاندار، شورای گفتگو 

و ستاد اقتصاد مقاومتی را در استانی مانند خراسان رضوی داشته باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در هر سه حوزه ضعیف عمل می کند

و  معدن  صنعت،  وزارت  کرد:  خاطرنشان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
معدن  زمینه صنعت،  سه  هر  ودر  است  زیادی  مشکالت  دچار  تجارت 
جهان  تجارت  دروازه  زمانی  که  ایران  می کند.  عمل  ضعیف  تجارت  و 
ومرکز جاده ابریشم بوده است، امروز جایگاهش درتجارت دنیا بسیار تنزل 
ادغام  با  است،  تجارت  حوزه  در  مدیریت  این ضعف  که  پیداکرده است 
وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن شرایط بسیار بدتر شد. هرروز 
که انفصال این دو وزارت دیرتر انجام شود، اقتصاد کشور بیش تر ضربه 

می خورد.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در پاسخ به علت عدم برگزاری 
مراسم روز ملی صادرات در زمان مقرر توضیح داد: روز صادرات که با 
از نفت بسیار مهم  ارز حاصل  ایران و عدم وجود  اقتصاد  شرایط فعلی 
بوده وصادرات به معنای واقعی حیات اقتصاد کشور است، متاسفانه به 
علت عدم شناخت وزیر فعلی صنعت، معدن وتجارت از صادرات وتجارت، 
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این روزمهم به بهانه دهه پایانی ماه صفر، در زمان مقرر برگزار نشد. الزم 
به ذکر است که علت اصلی عدم برگزاری روز ملی صادرات در روز ملی 
صادرات ترس از حجم عظیم اعتراضات و ایجاد مشکل برای خودشان بود 
چراکه به خوبی می دانند که در زمینه صادرات و تجارت بسیار ضعیف 

عمل کرده اند.
وی افزود: هدف از برگزاری روز صادرات، احترام به صادرکنندگان و 
حقوق آن ها و رفع مشکالت و موانع راه ایشان است. مردم باید بدانند که 
صادرکننده، سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی است و کوتاهی بعضی از 
صادرکنندگان در ارزآوری که بیشتر دولتی و خصولتی هستند را نباید به 

پای همه آن ها نوشت.
روشنک بیان کرد: این سوال مطرح است که صندوق ضمانت صادرات 
از بدو تاسیس تا به حال، چند صادرکننده بخش خصوصی را ضمانت 
کرده است،  کنون ضمانت  تا  این صندوق  که  مواردی  همه  کرده است؟ 

دولتی یا خصولتی یا سفارش شده، بوده اند.
 نمایشگاه اختصاصی کاالهای ایرانی در کشور تاجیکستان

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان با اشاره به نمایشگاه اختصاصی 
پایان  در  تاجیکستان  کشور  پایتخت  دوشنبه  شهر  در  ایرانی  کاالهای 
آذرماه، تبیین کرد: روابط سیاسی و تجاری ایران با تاجیکستان که به 
دلیل عدم مراقبت کم رنگ شده بود با سفر آقای روحانی به تاجیکستان 
با  ایران  تجاری  روابط  بر  مقدمه ای  نمایشگاه  این  و  رونق گرفت  دوباره 
تاجیکستان است. گروهی از مسئولین اقتصادی استان به ریاست آقای 
مهندس رزم حسینی از استان خراسان رضوی برای افتتاحیه نمایشگاه و 

مذاکرات تجاری و بازرگانی در پایان آذرماه به تاجیکستان می روند.
وی در پایان جلسه، اتاق مشترک ایران و تاجیکستان را در زمینه بهبود 
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روابط اقتصادی بین دو کشور فعال خواند و گفت: اکثریت اعضای هیئت 
مدیره اتاق مشترک ایران و تاجیکستان و ایران و ترکمنستان از خراسان 
بزرگ هستند و در مورد تاجیکستان تاکنون باکمک مسئولین خراسان و 
همکاری خوب آقای مفیدی توانسته ایم دو پرواز در هفته برقرار کنیم که 

یکی از این پروازها از شهر مشهد انجام می شود.
#صندوق_توسعه_صادرات  #رانت  #تولید  #ارز  #تجارت  #تاجیکستان  #دستکاری_درساختارها 

#خصولتی ها  FATF# #تحریم  #فاسد  #رانت  #ادغام_وزارتخانه ها  #یارانه  #خصولتی 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز -  13 آذر 98 
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62.احقاق حقوق مکتسبه سرمایه گذاران، اندر خم 
کوچه های ضعف سازمان مجری طرح و دخالت های 

وزارت راه، مسکن و صنایع دستی، گردشگری
در حالی که ۵0 درصد از طرح طاش در اطراف حرم اجرا شده است، 
سرمایه گذاران این منطقه همچنان سه سال است به دلیل دخالت های 
خارج از استان و ضعف سازمان مجری طرح در بالتکلیفی به سر می برند.

رئیس کانون کارآفرینان استان، در جلسه ستادتسهیل، که به منظور 
اطراف  بافت  برگزار شد، گفت:  اطراف حرم  رفع مشکل سرمایه گذاران 
حرم، ظرفیت ۵00 هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری وایجاد هزاران شغل 
دارد ودرحال حاضر باید دید چقدر سرمایه گذاری نیمه کاره فعال است 
وچقدر از تاورهای کارگاه ها فعال هستند وچند سرمایه گذار در سه سال 

اخیر که دخالت مرکز نشینان شروع شد به منطقه آمده اند.
محمدحسین روشنک ادامه داد: پس از نظر موافق استاندار خراسان 
وحمایت مقامات دادگستری، کانون کارآفرینان، باشگاه سازندگان حریم 
حرم را با حضور ۱۳0 نفرتشکیل داد که تاکنون اعضای آن ۳۵ جلسه 

داشته و 4 اجالس در این خصوص برگزار شده است.
وی افزود: طرح طاش را مقامات جمهوری اسالمی ایران، امضا کرده اند 
واگرامضا نکرده بودند، کارآفرینان برای سرمایه گذاری اقدام نمی کردند 
همه  حقوق   - نقشه  این  اجرای  خواستار  کارآفرینان  حاضر،  درحال  و 
توسط  قرارداد ها  ومفاد  تعهدات  اجرای  و  است-  درآن  سرمایه گذاران 
شهرداری ثامن و سازمان مجری طرح، هستند و خواسته دیگری ندارند.

به آقای رزم حسینی، استاندار گفت: سرمایه گذاران  روشنک خطاب 
ضمن تشکر بخاطر حمایت های جدی شما از جنابعالی به عنوان نماینده 
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نماینده  عنوان  به  صادقی  آقای  حاج  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
دادگستری؛ تقاضا دارندکه تمام توان خود برای تقویت سازمان مجری 
طرح و احقاق حقوق مکتسبه سرمایه گذاران اطراف حرم و اجرای مفاد 

قراداد ها با کارآفرینان را بکار بگیرید.
وی افزود: این که عده ای زن و مرد با هم سر این طرح مشکل دارند و 

نمی توانند به توافق برسند، به سرمایه گذار ربطی ندارد.
واجب  قانون،  طبق  مکتسبه  حقوق  که  مطلب  این  بیان  با  روشنک 
االجراست، گفت: اگر این طرح از اول اجرا نمی شد، اشکالی نداشت وبه 
کارآفرینان مربوط نبود ولی االن بیش از ۵0 درصد آن اجرا شده و اگر 
همه جمع شوند بازهم نمی توانند، هم آن را تغییر دهند و هم حقوق 

مکتسبه سرمایه گذار و مفاد قرارداد ها را رعایت کنند.
#سرمایه_گذاری #رانت  #شفافیت  #قانون  #حقوق_مکتسبه  #منطقه_ثامن  #کارآفرینی 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز -  13 آذر 98
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63.در نشست مشترک کمیسیون های صنعت، تجارت و حمل 
و نقل اتاق مشهد مطرح شد:

ضرورت پیگیری مستمر برای حل ریشه ای مشکالت مرز 
دوغارون

در نشست مشترک کمیسیون های تجارت، صنعت و حمل و نقل و 
به  کاال  و صادرکنندگان  تولیدکنندگان  مشهد، مشکالت  اتاق  ترانزیت 
کشور افغانستان در حوزه حمل و نقل بررسی شد و راهکارهای عملیاتی 

برای این بخش ارائه گردید.
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در ابتدای 
به  با مشکالتی دست  این روزها  اظهار کرد: حوزه تجارت  این نشست 
گریبان است؛ وقتی از تجارت سخن می گوییم منظورمان تنها صادرات و 
واردات نیست بلکه از گام های نخستین در مسیر تامین مواد اولیه و تولید 
کاال تا تدارک صادرات و سپس حرکت به سمت مقصد را شامل می شود. 
بنابراین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن عرصه حمل و نقل در این 

عرصه نقش آفرین هستند.
وی ادامه داد: مباحث مربوط به بخش حمل و نقل و صادرات از مرز 
دوغارون به کشور افغانستان، از مشکالت قدیمی ما محسوب می شود. در 
واقع، نبود متولی واحد در مرز دوغارون، یکی از دالیل بروز چالش هاست.

روشنک، نبود یک متولی واحد وکارآمد درحوزه تجارت را، عامل بروز این 
مشکالت برشمرد و عنوان کرد: تجارت در ایران دارای پیشینه ارزشمندی 
است. بخشی از جاده ابریشم از کشورمان می گذرد و همین امر بر قدمت 
این بخش، صحه می گذارد. امروز بخش تجارت ما با مشکالت متعددی 

دست به گریبان است که باید با تدبیر مرتفع شوند.
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این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطرنشان کرد: دلیلی ندارد یک 
کامیون درایران سه برابر کشورهای اطراف، برای بحث حمل و نقل به کار 
گرفته شود. چرا راننده و شرکت ایرانی ناگزیر می شودکامیون افغانستانی 
بخرد تاوارد جاده های ایران شود؟ چرا کامیونی که می توان به یک سوم 
قیمت خریداری کرد، ممنوع می گردد و برای آن تعرفه گذاشته می شود؟ 
همچنان تاکیدداریم که نبود یک متولی توانمند در حوزه تجارت، عامل 

بروز مشکالتی از این دست است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به برگزاری نمایشگاه اختصاصی 
آذرماه  در ۲۸  تاجیکستان  کشور  در  ایران  اسالمی  کاالهای جمهوری 
اشاره کرد و خواستار مشارکت هرچه بیشتر فعاالن اقتصادی استان شد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهدگفت: این نمایشگاه پس از سال ها 
این  بازارهای  در  ایران  حضور  توسعه  برای  مجالی  و  می شود  برگزار 
و  تاجیکستان  میان دو کشور  امیدواریم مشکالت موجود  است.  کشور 
ترکمنستان مرتفع شود تا حمل کاالهای ما نیز به راحتی به این کشورها 

صورت بگیرد.
#ترکمنستان  #دیپلماسی_اقتصادی  #تاجیکستان  #افغانستان  #دیپلماسی_اقتصادی   

#مرز_دوغارون 

منتشر شده: روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی -  15 آذر 98
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64.رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان انتقاد کرد:

نواختن مارش پیروزی بعد از شکست 
اتفاقات اخیر درکشورعالوه براین که شرایط اقتصادی رابرای مردم بیش 
از پیش سخت کرد، موجب ایجاد نا امنی وخسارت های مالی و جانی شد. 
صدای اعتراض مردم به جای این که به گوش مسئولین برسد، در بین 
فریاداغتشاشگران گم شد ودر نهایت باز هم مردم تاوان اشتباه دولتی ها را 
با جان و مال خویش پرداخت کردند. در همین رابطه به گفت و گو با یکی 

از فعالین حوزه اقتصاد پرداختیم که در ادامه با هم می خوانیم.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
استان خراسان رضوی گفت: در پی افزایش نرخ بنزین و شرایطی که در 
جامعه به وجود آمد، گروه های مختلف ادعای پیروزی دارند درحالی که 
این پیروزی دروغین است و واقعیت ندارد و حقیقت این است که مارش 

پیروزی بر عملیاتی می نوازند که خود می دانند شکست خورده اند.
داخل  در  چه  مقدس  دفاع  سال   ۸ در  افزود:  روشنک  محمدحسین 
کشور و چه در کشور دشمن، زمانی که درعملیات ها شکست اتفاق میفتاد 
می شد؛  اعالم  پیروزی  و  نواخته  پیروزی  مارش  پیروزی  زمان  همانند 
درحال که خود می دانستیم شکست خورده ایم. در اتفاقات اخیر کشور نیز 
همین حالت وجود دارد. سه جبهه مختلف مارش پیروزی می نوازند که 

بعضی درست و بعضی کامال دروغ است.
رئیس کانون کارآفرینان که خود بیش از 70 ماه در جبهه جنگ مقابل 
عراق بعثی حضور داشته، خاطرنشان کرد: گروه اول رسانه ها و ورشکستگان 
سیاسی فراری از کشور و دشمنان خارجی و دارودسته ترامپ هستند؛ 
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فراهم کردن  و  ایران  ناامنی  که  عملیاتی  در  با وجود شکست سنگین 
آن ها  بودجه  که  رسانه هایی  در  روز  هر  کرد،  ایجاد  را  مردم  اعتراضات 
توسط عربستان، انگلیس و امریکا تامین می شود مارش پیروزی می نوازند 
که مردم ایران شاهد هستند این مارش کامال دروغ است و اوضاع کشور 
امن است. اگر توطئه دشمنان و تخریب های دست نشانده های داخلی 
ایران را جدا کنیم، اعتراضات مردم نسبت به نظام نبود. البته از جهت 
این که که دشمن توانسته است آشوبی به پا کند و جمعی از مردم بی گناه 
و گناهکار را به کشتن دهد و خسارت مالی وارد سازد، مارش پیروزی 

آن ها را می شود درست ارزیابی کرد.
وی تصریح کرد: مارش پیروزی دشمنان خارجی وداخلی که مارش 
و  مردم  از  عده ای  وکشته شدن  داخلی  اغتشاشات  به  نسبت  پیروزی 
خسارات مالی درست است، ولی این که مردم را مقابل نظام می دانند و 
تمام آشوبگری هایی راکه خود به وجود آورده اند به پای مردم می گذارند، 
این مارشی دروغین است. مردم نسبت به اتفاقی که افتاد اعتراض داشتند 
ا ما متاسفانه دشمن خارجی با سوءاستفاده از شرایط موجود، شعارهایی را 
بین مردم وارد کرد و اعتراضات مردم را زیر پرچم شعارهای اغتشاشگران 

برد وبه این شکل آشوب هایی که رخ داد را به مردم نسبت داد.
روشنک اذعان داشت: گروه دوم مسئولین وسران سه قوه و صدا وسیما 
هستند که اقتدار رهبری برای کنترل شرایط وپیروی مردم از ایشان را 
برای خود می نوازند، پیروزیی  به حساب خود منظور و مارش پیروزی 
این  پس  آن ها؛  ومدیریت  تدبیر  نه  است  ومردم  رهبری  به  متعلق  که 
مارش پیروزی اگرچه برای اقتدار نظام و رهبری واقعی و بسیار با ارزش 
است، اما مارش پیروزی برای دولت مردان و سران قوا که نتوانسته بودند 
سنگرهای مستحکم برای جلوگیری از حمله دشمن ایجاد کرده و شرایط 
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را کنترل کنند تا از آشوب و خسارت و کشته شدن مردم جلوگیری کنند 
و اعتراضات مردم را سرکوب کردند؛ مارشی دروغین است.

مسئولین باید می دانستند دستکاری به این مهمی در اقتصاد کشور 
و  کند  سواستفاده  آن  از  دشمن  است  ممکن  که  دارد  عواقبی  حتما 
اغتشاش در  ایجاد  برای  بهانه ای  بنزین، حتما  نرخ  تغییر  متوجه نشدند 
و  کارشناسان  هشدارهای  به  متأسفانه  و  آورد  خواهد  وجود  به  کشور 
نیز بی توجهی کردند و  دلسوزان نظام به خصوص در بخش خصوصی 

تسلیم خواسته دشمن، برای ایجاد بهانه شدند.
کنترل  برای  کافی  اقتدار  نظام  که  است  درست  کرد  اضافه  روشنک 
جامعه را دارد اما مدیریت بد و تصمیمات حساب نشده شرایط را برای 
حمله و سوءاستفاده دشمن فراهم کرد و در این میان خود و بیشتر مردم 
دچار خسارت مالی و جانی شدند. در حالی که به راحتی می شد از وقوع 

چنین اتفاقی جلوگیری کرد.
دبیر جبهه مردمی مشهد در پایان تاکید داشت تنها مارش پیروزی البته 
با خسارت سنگین خودی ها متعلق به مردم و مقام معظم رهبری است که 
توانستند دشمن را سرکوب کنندو امنیت داخلی را به رخ جهانیانی که دل به 
آشوب ها بسته بودند بکشند و البته مارش پیروزی بی نتیجه دیگر را نیز می شود 
به حساب دشمنان که توانستند ازغفلت و بی تدبیری متولیان و سنگرهای غیر 
مطمئن استفاده نموده و خسارت به مردم تحمیل کنند گذاشت. مسئولین 
کشور الزم است فوری به فرمایشات رهبری عمل کرده و به استناد اصل بر 
برائت، حساب آشوبگران را از مردم معترض جدا کرده و فوری از خانواده های 

خسارت دیده دلجوئی نمایند و بازداشت شدگان را آزاد کنند.
#شفافیت  #بخش_خصوصی  #اقتصاد_مقاومتی  #دفاع_مقدس  #دستکاری_درساختارها 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز -  17 آذر 98 
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65. دیپلماسی اقتصادی؛ راهبرد جدید سیاست خارجی
حضور ۲7 سفیر و سرکنسول جدید جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه  
»فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد شهری« مشهد، بیانگر دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه به عنوان یک راهبرد جدید و اساسی در 
جنگ اقتصادی و گذر از تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی است. 
در شرایط فشارهای سیاسی و اقتصادی و تحریم ها، عالوه بر تکیه بر توان 
داخلی، حفظ روابط با کشورهای دوست به ویژه همسایگان نه تنها یک 

ضرورت بلکه یک الزام است.
بی تردید ایجاد نگرش جدید در بین سفرا و سرکنسول های ایران در 
را  اقتصاد محور  اتخاذ سیاست های جدیِد  بر  مبنی  کشورهای مختلف 
دیپلماسی جدید  برای  امور خارجه  وزارت  ابتدایی  گام های  از  می توان 
ایران از  بازدید ۲7 سفیر و سرکنسول جدید  اقتصادی دانست که، در 
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری مشهد تجلی یافت. این سفرا که به 
این دیدار در جریان طرح ها و ظرفیت های  تازگی منصوب شده اند در 
فرصت   ۱00 همچنین  و  گرفتند  قرار  مشهد  کالنشهر  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری در مشهد به سه زبان خارجی در اختیار آنان قرارگرفت.
نداشتن دیپلماسی اقتصادی توسط دولت ها از سال ها قبل مورد اعتراض 

فعاالن اقتصادی بوده است 
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: سالها یکی از اعتراضات همیشگی فعاالن اقتصادی، 
به  بود  کشورها  سایر  با  ارتباط  در  دولت  اقتصادی  دیپلماسی  نداشتن 
طوری که فعاالن اقتصادی ایرانی در کشورهای دیگر کمتر مورد حمایت 

قرار می گرفتند.
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محمدحسین روشنک افزود: سفیر چین به صورت دوره ای از کارخانه ای 
که متعلق به چینی هاست و در نیشابور مستقر است بازدید می کند در 
حالی که ۵00 سرمایه گذار ایرانی در کشور امارات متحده عربی مشغول 
فعالیت های  از  نزدیک  از  ایران  تاکنون سفیر  اما حتی  فعالیت هستند 
ایرانی در  این مساله در مورد سرمایه گذاران  نکرده است و  آنان دیدن 

کشورهای دیگر نیز صدق می کند.
وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه باید یک بال اقتصادی و یک بال 
وزارتخانه  این  اقتصادی  بال  تاکنون  متاسفانه  اما  باشد  داشته  سیاسی 
امور  امور خارجه در  چندان فعالیتی نداشته است و حتی معاون وزیر 
اقتصادی باید از معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی قوی تر و کارآمدتر 

باشد که تاکنون این گونه نبوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: رویکرد جدید وزارت 
امور خارجه مبتنی بر دیپلماسی جدید اقتصادی یک رویکرد تحول گرا 

است که فعاالن اقتصادی به شدت از آن استقبال می کنند.
توسعه  مثلث  طرح  امورخارجه،  وزارت  همت  درکنار  افزود:  روشنک 
اقتصادی- فرهنگی استاندار خراسان رضوی وهمدلی وهمراهی  که بین 
مسووالن وارکان حاکمیت دراستان برای توسعه اقتصادی به وجودآمده 
است، شهرداری مشهد باید برای فراهم کردن بستر سرمایه گذاری تالش 

بیشتری انجام دهد.
باید  اندرکاران  وی اضافه کرد: تالش وزارت امورخارجه وسایر دست 
اقتصادی  فعاالن  سرمایه گذاری  برای  رضایتمندی  بستر  کردن  فراهم 
هیچ  و  باشد  اقتصادی  روابط  و حفظ  ایران  داخل  در  دیگر  کشورهای 
سرمایه گذار خارجی بدون ایجاد ارتباط و مشارکت باسرمایه گذار داخلی و 
سایر فعاالن اقتصادی ایرانی، در داخل کشورمان سرمایه گذاری نمی کند 
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و این ارتباط را باید شهرداری و دستگاه هایی از این قبیل ایجاد کنند.
وکشاورزی  ومعادن  صنایع  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
خراسان رضوی گفت: وزارت امورخارجه تازه پا به این مسیرگذاشته است 
در حالی که باید از قبل وارد می شد و این اقدام را انجام می داد، با این 
حال باید از وزیرامورخارجه قدردانی کردکه درشرایط تحمل فشارهای 
داخلی وخارجی، وارد عرصه دیپلماسی جدیداقتصادی شده است اما باید 
بستر سرمایه گذاری برای فعاالن اقتصادی توسط نهادهای مرتبط فراهم 

شود.
#بخش_خصوصی  #دولت  #سرمایه_گذاری  #دیپلماسی_اقتصادی  #دستکاری_درساختارها 

#چین  #امارت  #تجارت 

منتشر شده: خبرگزاری ایرنا -  18 آذر 98
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66.آثار تحوالت اخير بر اقتصاد خراسان
ترورسردارشهیدقاسم سلیمانی و واکنش های جهانی ومنطقه ای به آن 
باعث شد تا دیدگاه های کارشناسی های مختلفی از وضعیت پیش روی 
اقتصاد ایران مطرح شود. اما آن چه اقتصاد خراسان رضوی را از این موضوع 
متاثر می کند، واکنش کشورهای هم مرز با این استان و انتقام سخت و 
احساسی است که در مردم مناطق میزبان پایگاه های آمریکایی، ازجمله 
افغانستانی  گروه های  همدردی  ابراز  جمله،  از  وجودآورد.  به  افغانستان 
طالبان بود که برخی کارشناسان معتقدند این موضوع، بر امنیت راه ها 
و بازرگانان ایرانی درآینده و متعاقب آن عالقه مندی مردم افغانستان به 

کاالهای ایرانی اثرگذار خواهد بود.
در این باره پای صحبت های محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون 
با  وهمرزمی  پاسداران  سپاه  در  سابقه خدمت  که  مشهد،  اتاق  تجارت 
او می گوید: مردم دو کشور به یکدیگر  شهیدشوشتری دارد، نشستیم؛ 
عالقه و نیاز دارند و از همدیگر دفاع می کنند و درکنار هم خواهند بود و 
ترور ســردارسلیمانی قطعا همدلی بین مردم را افزایش داده و بر مراودات 

اقتصادی، آثار مثبتی می گذارد.
وی خاطرنشان می کند: اگر دولت این کشوراجازه دهد، یقینا تمام مردم 
افغانستان ازجمله طالبان که آن ها هم مسلمانان افغانستان هستند و در 
آنجا زندگی می کنند، تمایل دارندکه بازارشان با بازار جمهوری اسالمی 
همکاری کند اما از شواهد پیداست که دولت تحت حمایت امریکا در 

افغانستان، اجازه اینکار را نمی دهد. 
با وجود اتفاقات اخیر، اقتصاد ایران و خراسان تنزلی نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری ازصحبت هایش به آثار شهادت سردارسلیمانی 
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براقتصاد ایران اشاره و اظهار می کند: اقتصاد ما به مرز داشته های مقاومتی 
رسیده  ومتکی به خود است؛ پس اگر هم جنگ بشود - امیدوارم این اتفاق 

نیفتد- وضعیت اقتصاد ایران و خراسان پایین تر از این حد نخواهد بود.
روشنک معتقد است: این اتفاق تاثیر منفی براقتصادایران نخواهدگذاشت، 
این حوادث تاثیری بر واردات، صادرات، تولید، تبادالت ارز و اقتصاد ما 
نخواهد گذاشت. امروز هیچ وابستگی به توان های خارجی مثل درآمد 
حاصل از فروش نفت نداریم، صادرات ما به کشورهایی انجام می شود که 
درصورت بروز جنگ باز هم روند آن ادامه می یابد و واردات هم از نقاطی 
که االن انجام می شود، تداوم خواهد داشت. ارز را هم مانند االن می توانیم 

خارج کنیم؛ بنابراین این اتفاقات تاثیر منفی بر اقتصاد ما ندارد.
وی معتقد است شکوه مراسم تشییع پیکر شهیدسلیمانی تاثیر مثبتی 
بر اتحاد کشور خواهد گذاشت  و می گوید: از این جهت که مردم در این 
مراسم وفاق ملی رادرک کردند و جهان، حضور مردم  در دفاع از نظام 
دید. جنبه مثبت  به چشم خود  جمهوری  اسالمی  و سربازان  وطن  را 
بدرقه سردارسلیمانی بسیار موثر است. خیلی ها می ترسیدند و حاضر به 
سرمایه گذاری در ایران نبودند، بعد از این  حضور میلیونی، با تمام وجود به 
میدان آمدند. در بدرقه شــهید سلیمانی دنیا و مردم ایران یقین کردندکه 
این نظام و انقالب متکی به خود است ومردم نظام وانقالب رادوست دارند 
و با وجود همه سختی ها پای آن هستند و این اعتماد، اقتصاد را رونق 

می دهد.
#واردات  #جنگ  #سردار_سلیمانی  #تجارت  #کاال  #امنیت  #افغانستان  #اقتصاد_مقاومتی 

#تولید #دولت  #سرمایه_گذاری  #صادرات 

منتشر شده: روزنامه دنیای اقتصاد -  آذر 98
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67. دستاورد های نمایشگاه اختصاصی ایران در 
تاجیکستان

ارائه  به  اتاق مشهد  محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت 
گزارشی از برپایی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در کشور 
تاجیکستان پرداخت وگفت: این نمایشگاه با محوریت مدیریت خراسان 
رضوی برگزار شد و هیاتی از این استان به ریاست استاندارخراسان رضوی 

برای افتتاح آن عازم این کشور شدند.
انرژی، صنعت  با وزرای  افزود: هیات خراسانی، جلسات سازنده ای  او 
با نخست وزیر  نیز  دیدار مهمی  و  این کشورداشت  واقتصاد  وتکنولوژی 
هیات  از  که  خوبی  استقبال  با  مجموع  در  گرفت.  انجام  تاجیکستان 
مقامات  و  مسئوالن  وتمایل  رغبت  از  آمد، حکایت  عمل  به  استان مان 
تاجیک برای توسعه تعامالت با ایران و به ویژه خراسان رضوی داشت. 
نتایج برپایی این نمایشگاه و سفر هیئت خراسانی، در آتیه نزدیک و در 

روابط اقتصادی تاجیکستان و استان مان، نمود خواهد داشت.
روشنک با تقدیر از همگرایی تشکل های اقتصادی استان و همراهی 
برای  اندکی  مجال  کرد:  تصریح  نمایشگاه،  این  برپایی  در  استانداری 
فراخوان و هماهنگی جهت برگزاری این رویداد بودکه با همدلی بخش های 

مختلف، نتایج مطلوبی حاصل آمد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق به پروتکل های موجود در سفر هیات های 
سیاسی وتجاری کشورمان انتقاد کرد وادامه داد: دولت دراین بزنگاه دشوار 
و به رغم همه تالش هایی که بخش خصوصی برای کمک به توسعه اقتصاد 
انجام می دهد، همچنان این حوزه را به مثابه چرخ پنجم اقتصادمی داند و 
درتشریفات سفر های خارجی، مقامی برای نمایندگان تشکل های بخش 
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خصوصی قائل نیست. درحالی که درکشور های دیگر، نماینده تشکل های 
اقتصادی در مرتبه باالیی در دیدار های دیپلماتیک قراردارندو برای آن ها 

ظرفیت های ویژه وجایگاهی شاخص تعریف می شود.
#دیپلماسی_اقتصادی #تشکل ها  #بخش_خصوصی  #تاجیکستان 

منتشر شده:باشگاه خبرنگاران جوان- 7 دی 98 
روزنامه صبح امروز- 8 دی 98
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68. نگاه کشور تاجیکستان به استاندار، به عنوان نماینده 
نظام جمهوری اسالمی ایران بود

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در خصوص سفر استاندار به 
تاجیکستان اضافه کرد: کشور تاجیکستان به آقای رزم حسینی به دید 
استاندار نگاه نکردند بلکه ایشان را نماینده نظام جمهوری اسالمی ایران و 
دولت جمهوری اسالمی دانستند و میزان استقبال آنان از ایشان از سطح 

وزرا بیشتر و درحد نخست وزیر بود.
آقای ظریف  از  این راستا  محمدحسین روشنک خاطرنشان کرد: در 
این  به  جمهور  رئیس  سفر  و  ایشان  زحمات  زیرا  می کنم.  بسیارتشکر 
با  این کشور  مردم  و  بود  کرده  فراهم  را  استقبال  این  مقدمات  کشور، 
آقای رزم حسینی به خوبی آشنابودند و از ارتباطات ایشان با نظام وسخن 

رهبری در رابطه با طرح مثلث توسعه اقتصادی ایشان اطالع داشتند.
بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد:  اتاق  رئیس کمیسیون تجارت 
دراین سفر زمینه بازرگانی کشور فراهم شد و تنها یک مشکل وجوددارد 
و قراراست برای رفع آن پیگیری شود، آن هم اختالف میان ترکمنستان 
وتاجیکستان است که دراین راستا از آقای ظریف درخواست داریم تا برای 

حل این مشکل پادرمیانی کنند.
درجلسه  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی بیان کرد: شورای گفت وگوی 
شهرستان ها تشکیل شده و سه نفر از اعضای هیات نمایندگان تعیین 

شدند تا در این جلسات با حضور فرماندار شرکت کنند.
#ترکمنستان  #علیرضا_رزم حسینی  #محمدجواد_ظریف  #تجارت  #تاجیکستان 

#شورای_گفت وگوی_دولت_و_بخش_خصوصی  #دیپلماسی  #مثلث_توسعه_اقتصادی 

منتشر شده: خبرگزاری ایسنا- 13 دی 98
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69. بررسی وضعیت اقتصادی خراسان رضوی در گفت وگو 
با رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی

 بی مهری دولت و جان سختی بخش خصوصی
او خودش را سرباز جبهۀ تولید و تجارت معرفی می کند. تاکنون در قالب 
ایده های »برند« و »تولید بدون کارخانه« سعی کرده است به  عنوان یک 
فعال اقتصادی، ضمن حمایت از سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی، 
توصیه ها و هشدارهایش را گوشزد و حتی خطرهای پیش روی اقتصاد کشور 
را پیش بینی کند و از واکنش ها ابایی نداشته باشد. محمدحسین روشنک 
سال ۱۳۳۳ در روستای معموری چشم به جهان گشود. وی پس از انقالب 
به عنوان یکی از فعاالن بخش خصوصی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی 
در خراسان رضوی فعالیت کرده و اکنون مسئولیت های متعددی از جمله 
ریاست کانون کارآفرینان خراسان رضوی، کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اتحادیه صادرکنندگان خراسان 
رضوی و انجمن کارآفرینان سازندۀ حریم رضوی را به عهده دارد. آن چه 
می خوانید، گفت وگوی اعتماد خراسان رضوی با این فعال اقتصادی دربارۀ 

وضعیت اقتصادی کنونی حاکم بر استان است.
 وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط تحریم های کنونی چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ایران بر اثر تحریم ها یک بار دیگر وضعیتی مشابه با جنگ جهانی دوم 
را تجربه می کند و به مرکز مبادله درگیری میان قدرت های جهانی تبدیل 
شده با این تفاوت که این بار اقتصاد ایران، بازیچه این قدرت نمایی ها شده 

است.
همزمان با شروع تحریم ها، کنترل وضعیت اقتصادی کشور با مشکالت 
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و لغزش هایی همراه بود. در مواردی دچار اشتباه شدیم؛ برای مثال مقدار 
زیادی ارز 4۲00 تومانی برای واردات کاالها پرداختیم که این کاالها یا وارد 
نشدند یا وارد شدند و به سفره مصرف کننده نرسیدند. این اتفاق بر اثر اشتباه 
۲0 فروردین بود و ارتباطی به تحریم های آمریکا نداشت. در ادامه با وجود 
دشواری ها و مشکالت اقتصادی، به دستور و مقاومت مقام معظم رهبری که 
از عوامل مهم پیرورزی ما بود، در برابر مشکالت و فشارها ایستادگی کردیم 
تا در نهایت تحریم ها و تهدیدهای ترامپ بی اثر شد و توانستیم بر اقتصاد 
مسلط شویم. امروزه نرخ ارز و حقوق ها تثبیت شده  است؛ اما همچنان 
ایرادها و مشکالتی در رسیدن به ثبات اقتصادی وجود دارد. همچنین در 
مقابل، اجازۀ وارادت کاال به صادرکننده داده شود یا احضارنامه صادراتی وی 
به فردی دیگر برای صادرات داده شود تا از این طریق عرضه و تقاضا به 

تعادل برسد و صادرات و واردات در کشور رونق یابد.
 اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه توانسته در برابر تحریم ها موثر و 

موفق عمل کند؟
اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم ها جواب داده  است. من هشت سال پیش 
در مجموعه یادداشت هایم که بعدها در کتاب »اقتصاد مقاومتی« منتشر 
شد به این موضوع پرداختم و این سیاست را از نگاه خود تبیین کردم. 
اقتصاد مقاومتی به معنای روی آوردن به اقتصاد مزیت دار بومی است. در 
کتاب »مناظره خودرو و تخم مرغ« که مربوط به مناظرۀ من و مهندس 
ترکان طی دوران گسترش و نوسازی صنایع ایران در ۲0 سال گذشته است 
به مشکالت موجود در حوزۀ اقتصاد و تفاوت هایی که در تولید این دو کاال 

وجود دارد پرداخته ام.
 امروزه تولید داخلی کشور در صنایع مختلف و اقتصاد وارداتی 

چه وضعیتی دارد؟
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درتولیداتی که مزیت داخلی یا اقتصاد سنتی دارند، توانسته ایم عالوه 
برتامین مصرف داخلی، بخش قابل توجهی از این تولیدات راصادرکنیم. 
از جمله تولیدات صنایع کشاورزی، صنایع دستی، صنایع خرد وکوچک، 
صنایع متوسط و… در نقطۀ مقابل، اقتصاد وارداتی ما غیرمقاوم است؛ برای 
مثال با وجود ۲۵0 درصد تعرفه گذاری برای ممنوعیت واردات خودرو، با 
مشکالت عدیده ای در صنعت خودروسازی داخلی مواجه هستیم. همچنین 

در صنایع بزرگ به دلیل وابستگی مشکالتی داریم.
 سیاست های اقتصادی کالن کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور کلی من سیاست اقتصادی کالن کشور را تحسین می کنم. اقتصاد 
ما تثبیت شده است و به اکثر حوزه ها مسلط هستیم به جز برخی حوزه ها 
مانند صنعت خودروسازی به ویژه خودروی سواری که اشتباه شکل گرفته 
است؛ به عنوان مثال برای طراحی صندوق عقب پژو ۲0۶ حدود ۲۵0 
میلیون دالر هزینه شدکه درآن زمان می توانستیم با این پول کمبودآب 
استانی مثل خراسان رضوی راجبران کنیم، کشاورزی رارونق دهیم و مانع 
مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شویم. بشکند قلم های رانتی که در 
مرکز هستند و به اقتصاد کشور ظلم می کنند. از قوه قضاییه می خواهم اگر 
نمایندۀ مجلسی با خودروسازها روابطی دارد، به فکر آبرویش نباشند و برای 
شفاف سازی افکار عمومی اقدام نمایندو ریشۀ این گونه ظلم ها به اقتصاد 

جامعه را نابود کنند.
چه  است؟  چگونه  تحریم  درشرایط  رضوی  خراسان  اقتصاد   
مزیت هایی در مقایسه بادیگر استان ها دارد و با چه محدودیت هایی 

مواجه است؟
به  ابتدا  که  دارد  محدودیت  چند  و  مزیت  چند  رضوی  خراسان 
محدودیت های آن می پردازم. در طول تاریخ، دولت به ندرت در خراسان 
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رضوی سرمایه گذاری کرده است. میانگین سرمایه گذاری دولت در استان در 
مقایسه با استان هایی مانند اصفهان، فارس، بوشهر و… بسیار پایین است. 
بیش از ۹0 درصد سرمایه گذاری ها در استان توسط بخش خصوصی صورت 
می گیرد و درصد کمی از بنگاه های اقتصادی دولتی یا خصولتی در استان 
فعال هستند. سرمایه گذاری نکردن دولت در خراسان رضوی باعث شده 
کارگران به راحتی بیکار شوند درحالیکه اگر شرکتی »خصولتی« یا دولتی 
باشد در صورت ضرردهی آن شرکت، باز هم کارگران اخراج نمی شوند و از 

طریق وام ها و تسهیالت بانکی کمبودهای مالی جبران می شود.
امتیازات  به  نظام  میانی  و  ارشد  مدیران  بی توجهی  دیگر  محدودیت 
کشورهای آسیای میانه از جمله افغانستان است که به دنبال جلب توجه 
غرب وامتیازات آن هستند. در نتیجه شما هیچ گونه تصمیم برای مرزهای 
باشد  اتخاذ شده  مملکت  درسطوح کالن  که  غیرتحریمی شرق کشور، 
نمی بینید. شما نمی بینید که برنامه ای برای تامین نیازهای کشور از طریق 

ریل انجام شده باشد. این ها از محدودیت های هرسه استان خراسان است.
از دیگر مشکالت خراسان می توان به این موضوع اشاره کردکه وجود 
آستان قدس، باعث شده مدیران در مرکز به این سازمان نگاه رقابتی داشته 
باشند و این نگاه دستاورد مثبتی برای استان نداشته است.کمبود اختیارات 
مدیران استانی از دیگر مشکالت استان هاست. مدیران ارشد با نگاه درجۀ 
دوم و سوم، مسئوالن استان و مردم را می بینند و خراسان نیز مشمول این 

نگاه مرکزمحور و محدودکننده می شود.
در شرح مزیت های خراسان رضوی می توان به این نکات اشاره کرد که 
اصل 44 قانون اساسی خود به خود در خراسان اجرا شده است؛ اقتصاد 
خراسان توسط بخش خصوصی شکل گرفته؛ البته این به شرطی مزیت 
است که نگاه مثبت مدیران ارشد کشور را نیز به همراه داشته باشد. از دیگر 
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مزیت های استان وجود بارگاه مطهر علی بن موسی الرضا)ع( به عنوان یک 
برند ارزشمند است.

متاسفانه شرق کشور با منابع، استعدادها و مزیت های بسیار زیادی که 
دارد به علت کمبود امکانات و نگاه  های مرکزمحوری مدیران ارشد نمی تواند 
مزیت های بالقوه خود را بالفعل کند. برای مثال دور تا دور استان ما مرز 
است در حالی که مناطق آزاد و ویژۀ تجاری و پایانۀ تخلیه و بارگیری اساسی 
نداریم اما در مرکز کشور با وجود نبود مرز، چنین امکانات و امتیازاتی وجود 

دارد.
 نهادهایی از جمله قوه قضاییه، دادگستری، نیروی انتظامی و… 

تا چه اندازه حامی بخش خصوصی در استان هستند؟
با این که من از طرفداران دولت تدبیر و امید هستم با اقدامات آقای 
رئیسی در قوه قضاییه به ویژه در شفاف سازی اقتصاد کشور که از درون 
خود قوه قضاییه شروع شده، بسیار موافق هستم. امیدوارم این اقدام آقای 
رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه، تداوم داشته باشد و با چاشنی تدبیر و 

امید ثمرات بسیاری در توجیه افکار عمومی داشته باشد.
همچنین آقای صادقی به عنوان رئیس کل دادگستری استان همواره 
در پیشینۀ فعالیت های خود به ویژه با روی کار آمدن آقای رزم حسینی 
موفق عمل کرده اند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی_ 
آقای مرتضوی_ نیز در حمایت از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان طی چند 
سال بسیار خوب عمل کرده اند، به طوری که اگر در گذشته نگاه بخش 
خصوصی در خراسان به قوه قضاییه و دادگستری، وحشت آلود بود؛ اکنون 
نگاه امیدوارانه دارد. سطح کالن استان در مدیریت از جمله نیروی انتظامی 
استان که حامی کارآفرین است، نیروهای نظامی استان، مجمع نمایندگان 
استان و… همواره در حمایت از فعالیت های بخش خصوصی تالش می کنند.
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 وضعیت تشـکل های بخش خصوصی در اسـتان چگونه اسـت؟ 
چه مطالبـات و انتظاراتـی برای رونق بیشـتر اقتصاد در اسـتان 

دارند؟
تشکل های بخش خصوصی بسیار قوی هستند. من به عنوان یکی از 
افراد این گروه که چندین تشکل رامدیریت می کنم می گویم که تشکل های 
بخش خصوصی ازمدیریت استان، دادگستری و همۀ نهادهای دولتی و 
نظارتی خراسان رضوی رضایت کامل دارند و می دانند که مدیران استانی 
دلسوز هستند و برای رفع مشکالت اقتصادی تالش می کنند. این را هم 

می دانند که مدیران اختیارات کمی دارند.
خواستۀ فعاالن اقتصادی بخش خصوصی این است که بین مرکز و استان 
تمهیداتی اندیشیده شود تا بخشنامه های بازدارنده به استان ابالغ نشود و 
برای فعالیت تشکل ها، ممنوعیت و محدودیت ایجاد نکنند. مدیران استانی 
اختیارات کمی در برابر این بخشنامه ها دارند و تشکل  های بخش خصوصی 

خواستار واگذاری اختیارات بیشتری برای مدیران استانی هستند.
در فضای تشکل های بخش خصوصی تضادهایی وجود دارد از جمله تضاد 
منافع که در بسیاری از موارد زیان بار است مانند تضاد منافع بین بازرگان 
و تولیدکننده، بین صادرکننده با واردکننده، بین صادرکننده و تولیدکننده 
و…گاهی نیز تضادی وجود ندارد و برخی فعالیت ها در تضاد با یکدیگر 
خودم  می خواهم  من  می گوید  تولیدکننده  مثال  برای  شده اند؛  تعریف 
بازرگان باشم اما با بازرگان مواجه می شود در حالی که این کار تخصص این 
فرد محسوب می شود و امکان این کار وجود ندارد. با ادغام وزارت صنعت، 
معدن، تجارت تضاد منافع میان بخش های اقتصاد بیشتر شده است اما 
به طور کلی فعاالن اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی هم اکنون با 
سامان دهی مثلث توسعۀ اقتصادی آقای رزم حسینی رابطۀ بسیار خوبی 
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دارند و به خوبی عمل می کنند.
#تولید  #بخش_خصوصی  #تشکل ها  #مناطق_آزاد#دستکاری_در_ساختارها  #برند  #رانت  #شفاف_سازی 

#بخشنامه های_خلق الساعه #افغانستان  #آسیای_میانه  #دولت  #کارآفرینی  #تجارت 

منتشر شده: روزنامه اعتماد خراسان رضوی- 18 دی 98
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70. در دیدار روسای دو تشکل مطرح شد: همراهی و 
تعامل تشکلهای بخش خصوصی برای رونق تولید

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با رئیس کمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانی و رئیس کانون کارآفرینان استان، دیدار و گفت وگو 

کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی؛ 
در این دیدار چگونگی گسترش همکاری مشترک بین دو تشکل مورد 
بحث و گفت وگو قرار گرفت. نگاهی به مباحث طرح شده در این جلسه: 
روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت:باید از ظرفیت های 
همراهی  شود.  استفاده  اقتصادی  رونق  برای  وتشکلها  بخش خصوصی 
وگره گشایی  تولید  رونق  برای  خصوصی  بخش  تشکل های  تعامل  و 
ازمشکالت فعاالن اقتصادی ضروری است. تشکل های اقتصادی مکمل 
یکدیگر هستند و باید همکاری های بین تشکلی تقویت شود، از این که 
خانه صنعت، معدن وتجارت درجایگاه موثر قراردارد، خوشحالم. بخش 
تعامل بخش دولتی  و  با همگرایی  و  دارد  فراوانی  خصوصی مشترکات 

وخصوصی می توانیم برمشکالت موجود حوزه اقتصاد فائق آییم.
#رونق_تولید #بخش_دولتی  #بخش_خصوصی 

منتشر شده: سایت خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی- 2 بهمن 98 
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71. طرح بهسازی پیرامون حرم مطهر رضوی هرچه 
سریعتر تعیین تکلیف شود

 مقابله و اجرایی نشدن تعهدات طرح توسط شهرداری منطقه ثامن
رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی با تاکید بر پاسخگونبودن 
پیرامون حرم مطهر رضوی، گفت: طبق مفاد  سازمان مجری بهسازی 
قرارداد ها با کارآفرینان، شهرداری منطقه ثامن باید به تعهدات امضا شده 
از ابتدای شروع طرح تا امروز عمل کند، اما مدیر فعلی شهرداری منطقه 
وسرمایه گذاران  محل  مالکین  درمقابل  تعهدات  اجرای  جای  به  ثامن، 
صورت  داشته  تالش  دوسال گذشته  ودر  کرده  ایستادگی  وکارآفرینان 
که  کند،  پاک  را  مالکین  و  کارآفرینان  مطالبات  و  تعهدات  مسئله 
این  با هوشیاری جلو  قرارداد شهرداری،  کارآفرینان طرف  خوشبختانه 

نقشه ایستاده اند.
محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی 
درجلسه ای که بعضی ازاعضای هیئت مدیره باشگاه کارآفرینان سازنده 
حریم رضوی، نیز حضور داشتند، افزود: در رابطه با بحث های مربوط به 
شهرداری منطقه ثامن، نظرات مختلفی وجود دارد که باید بررسی شود تا 
با تحقق وفای به تعهدات توسط شهرداری، راه چاره ای برای فعال شدن 

طرح واجرای پروژه ها پیدا شود.
خوبی  قدم های  درابتدا  ثامن  منطقه  فعلی  شهردار  داشت:  بیان  وی 
برداشت از جمله تعامل ودادن وعده و امضای صورت جلسات. همین ها 
بیش  پروژه ها،  کردن  فعال  وبرای  امیدوارشوند  شدکارآفرینان  باعث 
ازپیش خود را نزد دیگران بدهکار کنند، ولی پس ازمدتی این رویه کامال 
از تعهدات، عمل نکرده و  تغییر کرد به طوری که تقریبا به هیچ یک 
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قابل  ناراضی کردند که  از نحوه عملکرد خود  را  ۹۵ درصد کارآفرینان 
جبران وبرگشت به عقب نیست، با این وجود بایدتوجه شود، اگر چه ۹۵ 
درصدکارآفرینان سازنده حریم رضوی از عملکرد مدیریت فعلی شهرداری 
ثامن رضایت ندارند وآمادگی همکاری با ایشان که برای تعهدات وقول 
و قرار ها احترام قائل نبوده، نیستند؛ اما همچنان بصورت جدی حامی 
شهردار و شورای شهردار مشهد مقدس هستند. کارآفرینان قبالگفته اند 
شهرداران منتخب این شورا: آقایان مهندس تقی زاده خامسی و بعد از 
ایشان آقای دکتر کالیی »»بجز در منطقه ثامن _که گویا اختیار انجام 
وظیفه در منطقه ثامن از آن ها بخصوص آقای دکترکالیی گرفته شده 
است«« موفق بوده اندو رضایت نسبی مردم مشهد به خصوص کارآفرینان 
ازاعضای  از جمله بعضی  را کسب کرده اند، به همین جهت هیچ کس 
اعالم  ندارد،  فعلی منطقه هستند حق  محترم شورا که حامی شهردار 
کارمندان  محل،  وکسبه  مالکین  وسرمایه گذاران،  کارآفرینان  نارضایتی 
و  مسکن  فرهنگی،  میراث  مشهد،  شهرداری  مدیران  ثامن،  شهرداری 
شهرسازی، مسئولین استانداری و قضایی استان ازعملکرد شهردارفعلی 
منطقه ثامن را موضع گیری جناحی بخوانند، چراکه اگر جناحی بود باید 

نارضایتی ازشورای شهر و شهردار مشهد اعالم می شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت انبوه سازان حریم حرم رضوی، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر شهرداری منطقه ثامن به دلیل مشکالت درونی و 
شهرداری  بین  و  ازیک طرف  مدیریت  و  پرسنل  بین  شدید  اختالفات 
منطقه ثامن باشهرداری مشهد از طرف دیگر، و از همه مهتر اختالف 
شدید با کارآفرینان؛ ازکارآیی حداقلی برای اداره منطقه برخوردارنیست، 
مانند  برخی سازمان ها  با  ایشان  تعامل  امکان  باعث عدم  موضوعی که 
مسکن و شهرسازی، میراث فرهنگی، اوقاف وامورخیره، آستان قدس و... 
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و موجب بالتکلیف ماندن پروژه ها بوده است.
مجری خیابان آیت اهلل واعظ طبسی که خود آن را »گذرگاه و نظرگاهی 
بسوی عشق می خواند« و از طرف اعضای باشگاه کارآفرینان سازنده حریم 
رضوی به عنوان نماینده بمنظور پیگیری حقوق آن ها انتخاب شده است، 
بیان داشت با همه احترامی که برای جناب آقای مهندس نوروزی قائل 
هستیم، با نظرات وی در خصوص مدیریت منطقه ثامن اختالف جدی 
غیر قابل تغییر داریم، ادامه داد: کارآفرینان معتقدهستند شیوه مدیریت 
منطقه ثامن موجب خسارت بسیار برای اموال عمومی وسرمایه گذاران 
شده است و در واقع فرصت ها و سرمایه ها را حیف نموده و از بین برده 
است، ایشان مجددا تاکیدکرد: کارآفرینان مقابل شورا و شهردار مشهد 
نبوده و نیستند تنها در خصوص خسارت های تحمیل شده ی ناشی از 
ضعف مدیریت منطقه ثامن با بعضی از اعضای شورای شهر اختالف جدی 

جدی دارند.
سازمان  شد:  یادآور  رضوی  خراسان  استان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
شهرداری  قدس،  )آستان  از  مشارکتی  محصول شرکتی-  مجری طرح 
و مسکن و شهرسازی( است، این سازمان باید پاسخگو باشدکه چرا در 
اجرای پروژه های اطراف حرم مطهرحضرت امام رضا)ع( بعد بیش از ۲0 
سال نتوانسته اند حتی ۵0 درصد این طرح را اجرانماید و به بهره برداری 
برساند. سرمایه گذار وکارآفرین چه تقصیری دارندکه بعداز ۲0 سال کسی 

پاسخگوی  آن ها، مالکین محل و مردم نیست.
وی گفت: در خصوص طرح بهسازی پیرامون حرم مطهررضوی باید 
جایی جوابگو باشد و حقوق قانونی و شرعی مالکان اصلی منطقه ثامن 
و اطراف حرم مطهر پرداخت شود. منطقه ثامن از اول تابه حال به جز 

مقاطعی کوتاه، بسیار ناموفق بوده است.
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به  باید  شهرداری مشهد  تعهدات،  طبق  افزود:  محمدحسین روشنک 
 تعهدات قبلی خود در اجرای  طرح های  اطراف  حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( 
عمل کند اما مدیر فعلی شهرداری منطقه ثامن، به جای اجرای تعهدات 
در مقابل مالکین محل و سرمایه گذاران وکارآفرینان ایستاده تا صورت 

مسئله راپاک کند.
واعظ  اهلل  آیت  گذرگاه  احداث  ومجری  خارجی  سرمایه گذار  نماینده 
مطهر  حرم  پیرامون  بهسازی  طرح  موضوع  کرد:  خاطرنشان  طبسی 
تعهدات  و  شود  تکلیف  سریعترتعیین  بایدهرچه  رضا)ع(  امام  حضرت 
مدیریت شهری در قراردادهای رسمی ومعتبر، مبنای عملکردها قرارگیرد 

چرا که این تعهدات واجب االجرا است.
وی با بیان این که اگرطرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهررضوی، به 
درستی نیازمند اعمال برخی تغییرات می باشد، الزم است با حفظ حقوق 

مکتسبه همه و همه، به ویژه مالکین محل وکارآفرینان انجام شود.
#گذرگاه_عاشقی  #حقوق_مکتسبه  #کارآفرینی  #منطقه_ثامن  #دستکاری_درساختارها 

#سرمایه گذاری

منتشر شده:صبح مشهد-  3 بهمن 98
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72. مثلث توسعه اقتصادی بر تعامل استوار است
محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در این 
جلسه گفت: مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در این مدت بر پایه توسعه 
اقتصاد استان با تکیه بر تعامل و همدلی مدیریت استان جلو رفته است 
و به عبارتی این ویژگی، اصلی ترین حرف مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 

محسوب می شود.
#توسعه  #مثلث_توسعه_اقتصادی   

منتشر شده:باشگاه خبرنگاران جوان-  3 بهمن 98
سایت خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی - 6 بهمن 98 
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73. مشهد محور فعالیت های دو کشور می شود؛ ایران 
و تاجیکستان در یک اتاق 

اتاق  همت  به  وتاجیکستان،  ایران  مشترک  اتاق  باتشکیل  روشنک: 
بازرگانی خراسان واتحادیه صادرکنندگان، تنها اتاقی است که مرکزیت 
اصلی آن درمشهداست و باهیأت مدیره خراسانی اداره می شود. دفتراتاق 
مشترک درتهران و د رشهر دوشنبه مرکزتاجیکستان نیز فعال شده است. 
شیردل: مشکل کمبود واگن، موقتا حل شده است. با توجه به این که 
در آستانه عید نوروز قرار داریم، اگر فکری نشود بار دیگر دچار مشکل 
می شویم. ما به راه آهن اعالم کرده ایم که واگن الزم را برای پایان سال 

فراهم کند.
اتاق  تشکیل  از  بعد  گفت:  تاجیکستان  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
واتحادیه  خراسان  بازرگانی  اتاق  همت  با  وتاجیکستان،  ایران  مشترک 
با  اتاقی است که دفتر مرکزی آن درمشهد  تنها  اینجا  صادرکنندگان، 
هیأت مدیره خراسانی اداره می شود. دفتر اتاق مشترک در تهران و شهر 

دوشنبه مرکز تاجیکستان نیز فعال شده است. 
محمدحسین روشنک روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه 
انقالب اسالمی،  فجر  باشکوه دهه  روزهای  و  بهمن ماه  فرارسیدن  افزود: 
یادآور تالش، از خودگذشتگی، ایثارو همبستگی مردم است. زمانی که در 
روزنامه »شاه رفت« و »امام آمد« چاپ شد، این دو جمله شیرین ترین 
جمالتی بودکه از طریق رسانه ها به مردم اعالم شد. ذات انقالب اسالمی 
پاک بود. نوشتن اشتباهات برخی ازمسئوالن به پای انقالب اسالمی دور 

از انصاف است.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان با خوشحالی اعالم کرد: با این 
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که چهارماه از تشکیل اتاق مشترک ایران و تاجیکستان میگذرد اما تا به 
امروز این مساله رسانه ای نشده است. با تشکیل اتاق مشترک، برقراری 
ارتباط اقتصادی و پیگیری زمینه های توسعه اقتصادی عمدتا در حوزه 

تجارت بین دو کشور را سازماندهی می کند. 
وی خاطرنشان کرد: درحوزه آسیای میانه خوشبختانه اتاق مشترک با 

سه کشورتاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان تشکیل شده است.
او تاکید کرد: با تشکیل اتاق مشترک ایران وتاجیکستان، به همت اتاق 
بازرگانی ایران به ویژه و هیئت اتحادیه صادرکنندگان خراسان امید به 

توسعه تجارت دوکشور زیاد است.
رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و تاجیکستان گفت: نقش اصلی 
اقتصادی  اقتصادی بین بنگاه های  اتاق مشترک، برقراری روابط حسنه 
واقتصاددانان دوکشور است. در دنیای مترقی امروز، اقتصاد روابط سیاسی 
ایران و  با پیگیری ازطریق سفارتخانه های  کشورها را بهبود می بخشد. 
تاجیکستان و امکان برقراری سفرهایی با حداقل زمان ممکن، این مهم 

رو به انجام است. 
روشنک ادامه داد: در حال حاضر بیشترین محصوالت استان به کشور 
دلیل  به  تاجیکستان  کشور  این،  از  قبل  تا  و  می شود  افغانستان صادر 
همزبانی در بین کشورهای آسیای میانه محور مرکزی ارتباط اقتصادی 
ما با سایر کشورها بود و دفاتر فعالین اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی در 

شهر دوشنبه بود و بعضا کارها در بیشکک و سایر شهرها انجام می شد. 
#اقتصاد_مقاومتی  #افغانستان  #ترکمنستان  #رسانه  #واگن  #تاجیکستان  #اتاق_بازرگانی 

#قزاقستان  #دولت  #سیاست  #ارز  #واردات  #صادرات  #آسیای_میانه 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز-  10/بهمن/1398



۳۶۵291 روز روشن

74. اقتصاد در سال 99 رشد و رونق می یابد/ عبور ایران 
از سخت ترین تحریم ها

رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی گفت: اقتصاد در سال ۹۹ رو 
به رشد خواهد بود چراکه اقتصاد ما مقاوم تر از گذشته شده است و در حوزه 

تولید، کشاورزی و صادرات رونق داشته ایم.
محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی افزود: 
ایران از اولین تحریم ها که در نوع خود از سخت ترین تحریم ها بوده عبور کرده 
است و با اتکاء به توانایی های داخلی و همکاری با کشور های دوست به رشد و 

توسعه خود ادامه خواهد داد.
وی با بیان این که کشور در حال حاضر در خصوص مسائل اقتصادی به ثبات 
رسیده است، بیان داشت: تحریم های جدید آمریکا بیشتر جنبه رسانه ای دارد 

و فاقد کارایی الزم برای افزایش فشار بر جمهوری اسالمی است.
روشنک در خصوص شهادت سردارسلیمانی افزود: شهادت سردار برای 
عموم جامعه و فعاالن حوزه های مختلف، خبری با اهمیت بسیارباال بود، 
البته که مردم درمراسم تشیع پیکر این شهید، سنگ تمام گذاشتندو حضور 

گسترده مردم قدرت، اقتدار و وحدت را به دشمنان نشان داد.
وی با اشاره به این که ایران بر خطرات تحریم های اقتصادی آگاه است، 
خاطرنشان کرد: آمریکایی ها خیال می کردند با تمرکز بر فشار حداکثری 
به ویژه در زمینه اقتصادی، می توانند ایران را به نرمش و زانو درآورند اما 

خودشان دچار زحمت و مشکل شده اند.
#ترامپ #تحریم  #تولید 

منتشر شده:صبح مشهد - 13 بهمن 98



فصل دوم / گفت وگوها؛ پندها و اندرزهای سال ۹۸ 292

مطرح  مشهد  اتاق  تجارت  کمیسیون  نشست  75.در 
از بخشنامه های متعدد و  شد: گالیه فعاالن اقتصادی 

متناقض صادراتی
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان 
رضوی گفت: درسال گذشته، بخشنامه های مختلفی از سوی نهادهای گوناگون 
صادرگردیدکه محتوای آن ها با اصول ورویکردهای توسعه صادرات درتعارض 
بود و نتیجه این اتفاق بروز چالش برای صادرکنندگان بوده است، امری که به 

طرح گالیه های متعدد دراین باب از سوی فعاالن این حوزه انجامیده است.
ودرجمع  تجارت  کمیسیون  جلسه  ابتدای  در  روشنک  محمدحسین 
صادرکنندگان نمونه سال ۹۸ استان ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و بیان 
خاطراتی از ۱۲ بهمن ۵7 مصادف با ورود حضرت امام خمینی)ره( به کشور، 
بیان کرد: این حماسه ها را باید زنده نگه داریم. این رسالت ما است که یاد 
سربازانی همچون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که خون پاکش گام دوم 

انقالب اسالمی را بیمه کرد، پاس داشته شود.
وی اظهارنمود: بررسی های ما نشان می دهدکه در سال گذشته ۱۶بخشنامه 
صادرشد که موانعی جدی برای بخش صادرات وصادرکنندگان ایجاد می کنند. 
اقدامات  و  اهمیت سیاست ها  بر  مکررا  مسئوالن  که  است  حالی  در  این 

صادرات محور و حمایت ویژه از این بخش تاکید دارند.
وی ضمن اشاره به درآمدکشور از محل تعرفه های گمرکی که تاثیر زیادی 
درقیمت تمام شده تولیدکاالهای صادراتی دارد، خواستار تخصیص بخشی 
ازاین درآمد ها به امرتوسعه صادرات گردید وتاکیدکرد: سرمایه گذاری وکمک 

به عرصه صادرات، کلیت اقتصادکشور را منتفع می کند.
روشنک به اهمیت حمایت، تشویق وتسهیل گری برای صادرکنندگان اشاره 
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و بیان کرد: صادرکنندگان ازقریب به ۹سال پیش، بابت جوایز صادراتی ازدولت 
طلبکار هستند. متاسفانه آقای نعمت زاده وزیر وقت، با اتخاذ رویکردهایی 
که درتضاد باتوسعه بخش تجارت بود؛ به این بهانه که این ارقام در زمره 
بدهکاری های دولت قبل است؛ از پرداخت مطالبات صادرکنندگان خودداری 

نمود، اما باید بپرسیم که چرا دولت حاضرنیست این بدهی راپرداخت کند.
وی اضافه کرد: دراین دوران دشوار، صادرکنندگان به رغم چالش های فراوان 
مشغول فعالیت هستند و هرنوع حمایتی از آن ها به نفع همه بخش های 

اقتصادی تمام می شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با اشاره به تبعات چند نرخی بودن ارز، 
متذکرشد: معتقدیم، ارز 4۲00 تومانی بسترساز رشد فساد بوده و همچنان 
دراین مسیرمشکالتی را رقم می زندو عمال جامعه از ظرفیت آن بهره ای کمی 
می برد. بخش خصوصی معتقد است که باید سازوکار دیگری اندیشیده شود 
تا مقابل فسادگرفته شود ویارانه به نام مردم، به کام گروهی وارد نشود. البته 
نباید منکرآن شدکه تخصیص ارز 4۲00 تومانی درخصوص کاالهای اساسی 
مشخص، برمعیشت مردم تاثیر مثبت داشته است اما اعطای ارزدولتی به 

بعضی از اقالم به نفع مردم نیست.
وی باگوشه چشمی به پیگیری هایی اشاره نمود که به منظور انجام گشایش 
درحوزه صادرات استان انجام گرفته است و خاطر نشان کرد: نخستین چالش 
در بخش گمرک بودکه خوشبختانه به واسطه تعامالت به عمل آمده، امروز 
مشکالت به طورکامل مرتفع شده اند. دومین مشکل ما در حوزه کمبود 
واگن های صادراتی به آسیای میانه بود و مکرر این موضوع رادر جلسات 
مختلف مطرح کردیم و علی رغم تالش ها و همکاری بخش خصوصی و دولت، 

این دغدغه همچنان به قوت خود باقی است.
وی افزود: واگن درسیر معمول خود از کشورهای آسیای میانه واردمی شود 
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اما گاهی تعداد آن ها متغیر است وکم می شود. در این شرایط حال حاضرکه 
الی  واگن ها)در مشهد( 400  این  واگذاری  راشاهدیم، جهت  آن  مصادیق 
۵00 دالر در بازار سیاه از تجاردریافت می شود. پیش بینی می کنیم در سال 
جاری، بهایی که ازاین بابت دربازارسیاه اخذمی شود؛ )عالوه برنرخ کرایه واگن 
که به صورت رسمی و با فاکتور دریافت می گردد( به ۱۵00 دالرافزایش 
پیداکند. نبود اراده برای صدور فاکتور در این بخش، مشکالت فراوانی را برای 

صادرکننده رقم می زند.
روشنک که سال ها صادرکننده نمونه بوده است، باتاکید بر این که؛ راه آهن 
بارگیری واگن  امتیاز  از فروش  باید واگن را به بدون هزینه تامین کندو 
دربازارسیاه جلوگیری به عمل آورد، یادآور شد: علی رغم همکاری استانداری 
خراسان رضوی جهت حل مشکل کمبود واگن، با گذشت چندین سال این 

موضوع هنوز الینحل باقی مانده است.
وی با اشاره به این که خوشبختانه مشکالت در حوزه استاندارد و قرنطینه 
کاهش پیدا کرده است که این مهم جای تقدیر و تشکر دارد، خاطرنشان کرد: 
امروز از استانداری تقاضا داریم تا بحث تشویق و تقدیر حوزه تجارت استان را 

به بخش گمرک ابالغ فرمایند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد اظهارکرد: صادرکنندگان همچنان در 
مرز دوغارون با مشکالت جدی مواجه هستند، تقاضا داریم حل چالش این 

حوزه، در دستور کار قرارگیرد و به شکل اساسی حل و فصل شود.
 روشنک افزود: در ماه آتی ۵ الی ۶ همایش در حوزه فضای کسب وکار، 
کارآفرینان، صادرات، سرمایه گذاری و...در سطح استان برگزار می شود که امید 
می رود دوستان با ارائه پیشنهادها و نظرات خود، بستر برگزاری هر چه بهتر 

این رویدادها را فراهم کنند.
#ارز#تجارت#دستکاری_درساختارها#  واگن#حمل_و_نقل#گمرگ#راه_آهن#آسیای_میانه #سردار_سلیمانی 

منتشر شده: سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  - 14 بهمن 98
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76. کارآفرینان در راس مثلث توسعه اقتصادی
استاندار  با  نشست  در  رضوی  خراسان  وکارآفرینان  صادرکنندگان   
از  و  مطرح  را  استان  صادراتی  چالش های  مهمترین  رضوی،  خراسان 

همراهی مدیران موثر در صادرات از استان قدر دانی کردند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی دراین نشست که در هتل 
پارس مشهد برگزار شد، با خیرمقدم به استاندار، مسئوالن بخش دولتی و 
خصوصی و تبریک دهه فجر، گفت: محبوب ترین انسان در بین مسلمانان 
و غیرمسلمانان و همه کسانی که ضدآمریکا هستند و می دانند که آمریکا 
چه بالیی برسر جهان آورده است، سردار سلیمانی است؛ کسی که در 
دوران حیات خود با عظمت ایران را سربلند نگه داشته و گام دوم انقالب 

اسالمی را هم با برکت خون و عظمت شان بیمه کرده است.
گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  به  خطاب  روشنک  محمدحسین 
امروز جنگ ما، اقتصادی است و ما باید در این جنگ هم پیروز شویم، 
به  می خواهند  جلسه،  این  در  حضور  با  کارآفرینان  و  صادرکننده ها 
حضرتعالی به عنوان کسی که دغدغه همیشگی اقتصاد و حفظ امنیت 
کشور و نظام دارد، اعالم کنندکه در جهت رسیدن به اقتصاد مقاومت 
مردمی، که از تفکرات و ایده های شماست وهمچنین در جهت تحقق 
مثلث توسعه فرهنگی اقتصادی، شما را همراهی می کنیم. ما از خدمات 
حوزه دولتی بخش اقتصاد، زحمات شما وآقایان رسولیان، مس فروش، 
این  در  می کنیم.  تشکروقدردانی  جلسه،  در  حاضرین  سایر  و  سنجری 
جلسه قرار است عالوه بر تشکر و قدردانی، مشکالت هم مطرح شود تا 

بتوان راه  حلی برای آن ها پیدا کرد و بهتر از قبل خدمت رسانی شود.
به  دولتی  مدیران  از خدمات  تقدیر  روشنک، ضمن  مراسم  پایان  در 
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این  مبنای  کرد:  تصریح  زمینه ها،  درهمه  صادرکنندگان  و  کارآفرینان 
جلسه، گرامیداشت دهه مبارک فجر، یاد و خاطر فرمانده و سرباز وطن، 
سردارسلیمانی و تشکر از زحمات مدیرانی که درطی یک سال زحمت 

کشیدند، بود.
#کارآفرینی  #تولید#بخش_خصوصی  #دولت  #مثلث_توسعه_اقتصادی#ارز  #اقتصاد_مقاومتی 

#گام_دوم_انقالب_اسالمی  #سردار_سلیمانی  #تجارت 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز  - 15 بهمن 98 
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77. در دیــدار بــا ســفیر ایــران در ســریالنکا تاکید شــد؛ 
ایجــاد ظرفیــت تجــارت پایاپــای ایــران و ســریالنکا و 

حــذف چالــش مبــادالت بانکی
با  بازرگانی خراسان رضوی  اتاق  نمایندگان  در دیدار دو عضو هیات 
سفیر ایران در سریالنکا به ایجاد ظرفیت تجارت پایاپای دو کشور و فراهم 

کردن حذف چالش مبادالت بانکی تاکید شد.
در ادامه محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی 
سیاست های  نیازمند  امروز  که  می رسد  نظر  به  گفت:  رضوی  خراسان 
موثری هستیم که گره از مشکالت می گشایند و به مانع تحریم گرفتار 
نمی شوند. در همین راستا، پیشنهاد داریم با توسعه تجارت پایاپای ایران 

و سریالنکا، موانع مبادالت بانکی بین المللی میان دو کشور از بین برود.
او ادامه داد: به همین منظور باید دامنه مراودات اقتصادی با این کشور 
افزایش پیدا کند تا اگر در برخی موارد با محدودیت مواجه شدیم، در 

سایر زمینه ها همکاری ها به قوت خود باقی بمانند.
صرف  عملکرد  نباید  کشور ها  سایر  در  ایران  سفرای  افزود:  روشنک 
اقتصادی یا سیاسی داشته باشند بلکه باید بتوانند مذاکرات اقتصادی را 

در قالب دیپلماسی سیاسی دنبال کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان با بیان این که در 
حال حاضر برای تامین مواد اولیه و قطعات با مشکل مواجه هستیم و باید 
به سراغ کشور هایی برویم تا این مشکل را به خوبی حل و فصل کنند، 
بر روی  واردات  از ظرفیت کشور سریالنکا، در حوزه  باید  تصریح کرد: 

قطعات صنایع و تامین مواد اولیه استفاده کنیم.
او بیان کرد: در حوزه صادرات با کشور های آسیای میانه، افغانستان، 
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عراق، پاکستان، هندوستان و چین تعامالت خوبی داریم و تنها مشکل ما 
مربوط به حوزه حمل و نقل است. ایران در شرق کشور با مسئله ای تحت 

عنوان تحریم مواجه نیست و این ظرفیت باید مغتنم شمرده شود.
#سریالنکا  #دیپلماسی_اقتصادی  #تحریم  #چین  #هند  #پاکستان  #عراق  #افغانستان  #تجارت 

#مواد_اولیه 

منتشر شده:باشگاه خبرنگاران جوان  - 22 بهمن 98
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را  آن  کارآفرینی،  شرایط  تسهیل  جای  به  78.برخی 
دشوارتر می کنند

در حق جوانان  اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت:  رئیس 
بیکار ظلم شده ، چراکه به جای تشویق وحمایت از کارآفرینی، از حسادت 

و دخالت حمایت شده است.
محمدحسین روشنک در نشست خبری صادرکنندگان نمونه ملی و 
فرارسیدن سالگرد  به مناسبت  تبریک  با اصحاب رسانه، ضمن  استانی 
و  رهبری  معظم  مقام  از  تبعیت  در  افزود:  اسالمی  انقالب  پیروزی 
سیاست های نظام جمهوری اسالمی و »مثلث توسعه اقتصادی«، از همه 

کسانی که اشتغال زایی وکارآفرینی می کنند، حمایت می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: عده ای دلواپس می گویند هر چقدرآدم ها فقیرتر 
باشند، معنویت شان بیشتر است. مادست فقیران را می بوسیم اما نه به 
خاطر فقیربودنشان بلکه به خاطری صبری که دارند. در حق جوانان بیکار 
ظلم شده ، چراکه به جای تشویق و حمایت از کارآفرینی، از حسادت و 

دخالت حمایت شده است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان، تاکید کرد: ما به دنبال 
صادرات هستیم چون اگرصادرات نباشد تولید و اشتغالی وجود ندارد. با 
افزایش سرمایه گذاری است که می توان برج و پروژه های عمرانی، کارخانه، 
دامداری، مرغداری و زمین کشاورزی ساخت. نباید کسی بگوید چرا این ها 
را می سازید؟ بگویید برای جذب بیشتر سرمایه چه باید کرد؟ برای مثال 
این حجم از معادن که در استان غیرفعال مانده اند به خاطر نداشتن جذب 

سرمایه است.
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 کسی حق تضعیف کارآفرینی را ندارد
روشنک تصریح کرد: کسی حق ندارد کارآفرینی را تضعیف کند، بانک 
مرکزی مقرراتی دارد و اگریک فعال اقتصادی در چارچوب قانون توانسته 
سرمایه اش را افزایش دهد، کسی نباید بگوید تو چرا اینقدر سود کرده ای؟ 
از مجرای قانونی درآمدزایی می کند، زیرسوال برد. در  نباید کسی را که 
چندروزگذشته، در افتتاحیه یک هتل که باجذب سرمایه گذاری خارجی 
در مشهد ساخته شده است، استاندار محترم ورئیس کل دادگستری استان 
تاکیدکردند که ما هم قسم شده ایم تا نگذاریم کسی مانع سرمایه گذاری و 

کارآفرینی شود.
وی افزود: در زمان جنگ، همه امکانات را در خدمت آن قرار می دادیم 
اما  شد،  امروزکشورمان  سربلندی  و  پیروزی  سبب  موضوع  همین  و 
امکانات  از  به سر می بریم چقدر  اقتصادی  درحال حاضر که  در جنگ 
اقتصادی آقای  موجود دراختیار این سربازان قرارگرفته است؟ اگرمثلث 

رزم حسینی نبود، امروز بیکاری در استان بیداد می کرد.
 تحریم در شرق کشور وجود ندارد

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی ابرازکرد: ما بارها گفته ایم که 
کشورهایی  این سمت،  در  چراکه  ندارد  وجود  تحریم  کشور،  شرق  در 
به کاالهای  از دستورآمریکا،  ننمودن  بر تمکین  حضور دارند که عالوه 
صادراتی ما نیاز دارند. استاندار محترم خراسان رضوی از بخش خصوصی 
صادرات،  دالر  میلیارد   ۵ هدف  به  استان  رسیدن  برای  خواسته اندکه 
برنامه اجرایی ارائه دهند. قطعا کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و اتحادیه 

صادرکنندگان در این زمینه دراندازه و توان خودتالش می کند.
مراسم  تاکیدکرد:  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
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صادرکنندگان وتبلیغات مربوط، توسط کمیته ای که از جمع صادرکنندگان 
نمونه انتخاب شده و هزینه مراسم را نیز خود صادرکنندگان پرداخت 
کرده اند و هیچ مبلغی توسط دولت پرداخت نشده است. کمیته مراسم، هیچ 
صادرکننده ای که تمایل به همکاری و هماهنگی با دیگر صادرکنندگان و 

حضور در مراسم داشته باشد را حذف نکرده است.
وی ابراز کرد: امیدواریم که مراسم روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه که 
برای تقدیر از صادرکنندگان نمونه و با حضور وزیر محترم صنعت معدن 
و تجارت برگزار می شود، بتواند گوشه ای از زحمات دوستان ما را جبران 

کند و خستگی را از تن آن ها دور نماید.
 گرفتار بروکراسی نحس اداری هستیم

روشنک تبیین کرد: من به عنوان یک صادرکننده و نه رئیس اتحادیه 
خراسان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس  نه  و  صادرکنندگان 
رضوی، می گویم در سال های گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون دالر صادرات 
انجام می دادم ولی فقط به خاطر ممنوعیت های صادراتی، امسال کمتر 
از ۵00 هزار دالرصادرات داشتم. »خزر روشن« برندی است که بعد از 
سال ها درآسیای میانه شکل گرفت و زمانی برای خرید این برند، ۱۵ 
میلیون دالر پیشنهاد داده  می شد، اما امسال به خاطر ناتوانی درصادرات، 
زمین خورد و از بین رفت. دوستانی که در آسیای میانه کار می کنند، 
از جایگاه برند »خزر روشن« آگاهی دارند. برند وسرمایه من به خاطر 
ممنوعیتی که دولت های نهم تاکنون، از سر نادانی وضع کردند، از بین 
رفت؛ البته در وضع فعلی کشور، »شخص« مقصر نیست، بلکه به قول 

آقای استاندار »بروکراسی نحس« اداری ما را فلج کرده است.
روشنک در پایان تصریح کرد: ما بارها به دولت گفتیم اگر سوبسیدی 
در روغن نباتی خام و کاالهای دیگر وجود دارد حاضریم مابه التفاوت آن 
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را بپردازیم، نباید با ایجاد ممنوعیت، آبرو و تالش شبانه روزی ما را از بین 
ببرند. بعد از هزینه بسیار، زمانی حرف ما را شنیدند که برند زمین خورد 
و گفتند ما قبول داریم که شما ضرر دیده اید اما نمی دانیم که چگونه 

جبران کنیم.
#یارانه  #بروکراسی  #تولید_بدون_کارخانه  #برند  #تجارت  #دستکاری_درساختارها 

#تولید #دولت  #ارز  #سرمایه_گذاری#افغانستان  #بخشنامه های_خلق الساعه 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز -  23 بهمن 98 
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79. اقتصاد کشور نیازمند وزارت بازرگانی است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان 
رضوی گفت: اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمانی به وزارتخانه ای تخصصی 
در حوزه تجارت و بازرگانی نیازمند است. این موضوع چندسالی است که مورد 
تاکید ما قرار دارد. معتقدیم تا زمانی که یک وزارتخانه، کار سه وزارت را انجام 

می دهد، به نتیجه ای نخواهیم رسید و موانع به قوت خود باقی خواهند ماند.
محمدحسین روشنک در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه این استان با 
انتقاد از بی مهری ها و رویکردهای وزرای صمت در مواجهه با بخش بازرگانی و 
ضرورت های مورد نیاز آن، عنوان کرد: برندهایی که چند میلیون دالرمشتری 
بین المللی و صادرات داشتند، در حال حاضر با افت های جدی روبه رو شده اند 

و ضایعاتی از این دست، محصول رویکرد تصمیم گیرانی ناتوان است.
وی با اشاره به دو مبحث »برندینگ« و»تولید بدون کارخانه«، اضافه کرد: 
طرح این مباحث از اتاق مشهد و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
آغاز شد اما قریب به ۱۵سال است که به دنبال اخذپروانه برای »تولید بدون 
کارخانه« هستیم ولی این موضوعات ثمری نیافته است. چرا باید یک رویکرد 

و برنامه اقتصادی با چنین موانعی مواجه شود؟
روشنک با تقدیر از خدمات نهادهایی نظیرگمرک استان، بیان کرد: بخشی 
از مشکالت ما در مرکز است. صادرکنندگان افراد زحمتکش و کم توقعی 
هستند. متاسفانه شاهدیم همیشه افرادی که خوش حساب و متعهد بوده اند، 
به نوعی جریمه شده اند. مصداقش را در پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز در 

زمان تسویه شاهد هستیم.
وی پیشنهاداتی را درباب حمایت ازصادرکنندگان نمونه عنوان کرد و در 
ادامه متذکرشد: توجه داشته باشیم که بخشی از مشکالت در حوزه تجارت 
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در این استان قدیمی هستند و سال هاست که مکرر بیان می شوند. نمونه آن 
را در مشکالت مرز دوغارون، مسئله واگن های تجاری و... می بینیم. سازمان 
توسعه تجارت باید مابه التفاوت قیمت ارز داخلی را از طریق واردات مواد اولیه 

سوبسیددار، جبران کند و اجازه صادرات بدهد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد از انبوه بخشنامه ها دربخش بازرگانی 
وصادرات سخن گفت وتاکیدکرد: بعضی ممانعت ها و ممنوعیت ها، ظن وجود 
رانت را ایجاد می کند. برای صادرات یک کاال گاه نیاز به اخذ مجوز از مراجع 
مختلف است. این رویه ، فرصت های ما در بازار جهانی را از بین می برد و 

ظرفیت های موجود را به رقبایمان می سپارد.
وی بروکراسی موجود در ساختارهای مختلف را تقبیح و خاطر نشان کرد: 
مشکل کارت های یک بار مصرف را مطرح می کنند اما کدام یک از همین 
کارت ها بدون مجوز وزارت صمت یا نظارت سازمان توسعه تجارت، صادر 
می شود؟ آیا واقعا گمرک نمی داند فالن صادراتی مربوط به چه کسی است؟ 
چرا وقتی دیدند از یک کارت ۵0 نفر استفاده می کنند، آن را مسدود نکردند؟ 

متقابال شاهدیم که به همین بهانه ها بخش خصوصی را متهم می کنند.
روشنک در ابتدای اظهاراتش به چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی اشاره 
کرد و فقدان این چهره بزرگ را یادآور شد: بدرقه ای که ایران از این سرباز 
وطن به عمل آورد، اتفاقی عظیم درتاریخ ایران رقم زد و شاهد تکرار این 
حماسه در مراسم چهلم این سردار)مصادف با ۲۲ بهمن( بودیم. این ظرفیت 

ارزشمند باید پاس داشته و قدر دانسته شود.
#فساد  #رانت  #واردات  #بخشنامه های_خلق الساعه  #تجارت  #دستکاری_درساختارها  #ارز 

#بخش_خصوصی  #سردار_سلیمانی  #ادغام_وزارتخانه ها  #شفافیت 

منتشر شده: سایت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی -  23 بهمن 98 



۳۶۵305 روز روشن

80. وزارت تجارت باید احیاء شود
چند  گفت:  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
سالی است که می گویم ما به وزارت تجارت یا بازرگانی احتیاج داریم، 
هنگامی که سه وزارتخانه، کار یک وزارتخانه را انجام می دهد، برنامه ها به 

سرانجام نمی رسد.
محمدحسین روشنک با تاکید بر این که ادغام وزارتخانه ها بخش تجارت 
را نابود کرده است، تصریح کرد: انصاف داشته باشیم و ببینیم که امروز 
وضعیت بهتر است یا چند سال قبل و پیش از ادغام وزارتخانه ها، تحریم 

در این میان بهانه است.
وی با طرح این سؤال که وزارت صمت تاکنون برای عرصه صادرات و 
تجارت چه کاری انجام داده است؟، افزود: سازمان صمت استان تالش های 
این  متأسفانه  اما  اخیر در بخش های دیگر داشت،  زیادی در سال های 
را  ریلی  تجارت  زیرساخت های  وتأمین  واگن  کمبود  مشکل  وزارتخانه 
فراهم نکرد. چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبات صادرکنندگان 
از محل جایزه صادرات چندین سال قبل صادرکنندگان را پرداخت نکرد، 

چون فعاالن حوزه تجارت را در اصطالح بچه ناتنی می دانستند.
کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
پس از ادغام، با نیرو های باتجربه وزارت بازرگانی چه کردند؟ چرا وزارت 
بازرگانی - تجاری که  ازفعالیت های  صنعت، معدن وتجارت، آن دسته 
بهانه  به  را  فعالیت داشتند  فعالیت سالم و شفاف  از چهل سال،  بیش 

دروغین حمایت از تولید با یک بخشنامه از اعتبار خارج کردند؟
جایزه  آیا  که  است  این  من  درخواست  اولین  کرد:  اضافه  روشنک 
صادراتی و مشوق ها که در دوره های قبل پرداخت نشده بعد از این همه 
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سال قرار است پرداخت شود یا خیر؟ موضوع برند و تولید بدون کارخانه 
از اتاق این استان و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی آغاز شد، ۱۵ 
سال است که دنبال پروانه تولید بدون کارخانه هستیم، چرا این موضوع 

به نتیجه نرسیده است؟
هستند،  وکم توقعی  زحمتکش  افراد  صادرکنندگان  کرد:  تصریح  وی 
همیشه کسانی که خوش حساب بوده اند را جریمه کرده ایم، چه کسی 

مابه التفاوت قیمت دالر را در زمان تسویه می دهد؟
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: زمانی که 
قراراست صادرکننده نمونه ملی انتخاب شود، نظراستان باید اخذشود و 

اعتبار صادرکننده نمونه برای مدت ۵ سال باید برای او حفظ شود.
#ادغام_ #بخشنامه های_خلق الساعه  #واگن  #کارت_بازرگانی  #تجارت  #دستکاری_درساختارها 

#رانت  #شفافیت  #تولید  #تولید_بدون_کارخانه  وزارتخانه ها 

منتشر شده: سایت خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی -  24 بهمن 98
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81.پراید از کرونا بیشتر تلفات داشته است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: 40 روز از بدرقه 
سرباز وطن و رستم واقعی شاهنامه فردوسی می گذرد، روز شهادت مردی 
را پشت سرگذاشتیم که بعد از 70 سال با خون و راهش، موشک ها را به 

سمت پایگاه های آمریکا روانه نمود و آن ها را تحقیر کرد.
محمدحسین روشنک درمراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استانی و 
ملی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار می شد، افزود: چندین سال است 
نه وزرات صنعت و معدن  نیاز داریم  به وزارت تجارت  ما  که می گویم 
وتجارت. چون یک وزیر برای ۳ بخش گذاشته ایم بازهم حق تجارت ضایع 

و پایمال می شود.
کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
از  وتجارت  وزارت صنعت ومعدن  زمان تشکیل  از  تجارت  به  بی مهری 
و  شد  شروع  بود  وزیر ضدتجارت  یک  زاده که  نعمت  زمان حضورآقای 

وزیران صمت تا به امروز به استان ما وکشور بی مهری کرده و می کنند.
این صادرکننده پیشکسوت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به شخصه 
سالی ۲۵ میلیون دالر صادرات به کشورهای همسایه داشته ام، برند )خزر 
جای  به  را  من  بودو  برند  بهترین  میانه،  آسیای  کشورهای  در  روشن( 
روشنک )خزر( صدا می زدند، با همین سوء مدیریت ها این عدد درسال 
گذشته به یک میلیون دالر و متاسفانه امسال به ۵00 هزار دالر رسید! 
این برند امروز از بین رفته است و دلیل آن، نادانی تصمیم گیرندگان 

تجارت کشور است. 
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تصریح کرد: ۱۵ سال است که 
دنبال صدور پروانه)تولید بدون کارخانه(در ایران هستم ولی هیچ اتفاقی 
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برای این ایده و فکر رخ نداده است!
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: متاسفانه در 
ایران تجارت بی صاحب است و این را من می گویم که سالهاست برای این 
مقوله جان کنده ام. تجارت با نماینده های مجلسی که فکر می کنند اگر 

تجارت راه بیافتد اقتصاد کشورآسیب می بیند، راه نمی افتد!
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی اضافه کرد: پراید، نمادتولید 
ما است و امروز همین خودرو در مدتی که ویروس کرونا در چین شیوع 
پیدا کرده ۲ برابر این ویروس جان ایرانیان را گرفته و می گیرد! ما همیشه 
در کشورمان کسانی که خوش حساب بودند را جریمه کرده ایم، این چه 
تصمیماتی است برای تجارت و صادرات کشور گرفته می شود؟ کسی که 
التفاوت  مابه  قانون 4۵00تومان  به  احترام  به خاطر  مجبور شده است 
قیمت دالر را به دولت، ضرر پرداخت کند؛ امروز می بیندکه چگونه به 

بدحسابان پاداش داده و می دهند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: اگر قرار است 
صادر کنندگان ملی را انتخاب کنیم باید نظر استان ها را نیز جویاشویم، 

شاید آن ها اطالعات بیشتری از مرکز داشتند.
روشنک تصریح کرد: من به عنوان یک صادر کننده و رئیس بخش 
صادرکنندگان استان در میان بخش نامه های متعدد گم شده ام. چرا باید 
وارد کنندگان زعفران و پسته، تلفن همراه وارد کنند؟! این رفتار چیزی 

جز ارائه رانت به عده ای خاص است؟
وی تصریح کرد: من به عنوان رئیس انجمن صادرکنندگان استان باید 
نتوانستم برای وضعیت دوغارون، بحث ریلی و صادرات این  بگویم که 
استان با وجود این فعالیت های پیشگیرانه در امرصادرات کاری کنم، من 
عاشق این کشورم ولی باوجود این بروکراسی های اداری ِ نحس، هرچه در 
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چنته داشتم ارائه کردم ودیگر چیزی برای ارائه وکمک به صادرکنندگان 
ندارم و امسال سال آخری است که در این پست خدمت خواهم کرد.

وی با اشاره به تلقین غلط در فضای کشور گفت: چرا فضایی در کشور 
ایجاد شده است که واردات را سم می دانند؟ اگر واردات به کشور ۱0 روز 
انجام نشود تولید کشور فلج می شود. و بدون شک این تصمیمات مایه 

تاسف است.
روشنک در پایان تاکید کرد: اگر وزیر اختیارات بیشتری به استاندار 
اقتصادی ما بدهد، خدا را شاهد می گیرم که سال بعد از این اتفاق، شاهد 

افزایش دو برابری صادرات استانی خواهیم بود.
#فساد  #رانت  #تولید  #صنعت  #خودرو  #تمرکزگرایی  #تجارت  #دستکاری_درساختارها 

#تمرکززدایی  #سردار_سلیمانی  #تولید_بدون_کارخانه  #بخشنامه های_خلق الساعه  #شفافیت 

#خودرو #واردات  #شفافیت 

منتشر شده:اعتماد آنالین -  25 بهمن 98 
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واعظ  اهلل  آيت  دوسطحي  خيابان  افتتاح  بازنشر   .82
طبسی700روز با )گذرگاه عاشقی(

نزدیک به دو سال از افتتاح پروژه اولین خیابان دو سطحی مشهد که به نام 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی نامگذاری شده است، می گذرد. تنها چند ساعت 
مانده به فرا رسیدن سال ۹7 با حضور مدیران استانی و شهری، این خیابان 
افتتاح شد. همه مسئولین وقت آمده بودند. استاندارخراسان رضوی )علیرضا 
رشیدیان(، تولیت آستان قدس رضوی)حجت االسالم ابراهیم رئیسی(، قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی)مرتضی بختیاری(، شهردار مشهد )قاسم تقی زاده 
خامسی(، فرماندار مشهد )محمدرحیم نوروزیان(، رئیس شورای اسالمی شهر 
مشهد )محمدرضا حیدری(، حجت االسالم محمدحسین بحرینی)نماینده 
مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی(، مصطفی نعمتی )شهردار منطقه 
ثامن( وتعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر مشهد)حمیدرضا موحدی زاده، 
شهناز رمارم، احسان اصولی، محمدحسین ودیعی( و بسیاری دیگر از مدیران 

که شاید از قلم افتاده باشند، در این مراسم حاضر بودند.
مهم تر از این ها حضورچشمگیر مردم بود.کسانی که بعد از سال ها گذشتن 
ازکنار دیواره های فلزی و بتنی منطقه که آنجا را کارگاه ساختمانی همیشگی 
تصور می کردند، حاال چشمشان به گنبد طالیی هشتمین امام شیعیان روشن 
شده بود. انگار صحن و رواق امام مهربانی ها روحی تازه به خیابان آیت اهلل 

خزعلی بخشیده بود. چه تعبیری بهتر از )گذرگاه عاشقی(
پروژه ای که قرار بود در عرض دو سال افتتاح شود بعد از گذشت پنج سال 
از فاز یک آن بهره برداری شده بود. آن قدر سنگ اندازی ها در مسیر زیاد بود 

که بسیاری به بهره برداری از این پروژه امید نداشتند.
همه با لبخند و شوق نظرانداختن به بارگاه ملکوتی ثامن الحجج)ع(، عرض 
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ارادت می کردند و مثل خیلی از روزهای دیگر سخنرانی بعد از تالوت آیات 
قرآن کریم، قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع( و پخش سرود ملی کشورمان 
آغاز شد. اولین سخنران »محمدحسین روشنک« کارآفرین، پیمانکار و نماینده 
سرمایه گذار این پروژه بود که سخنانش با اشک همراه شد. وقتی سخنرانی 
تمام شد از بزرگی غمی که بر دل داشت روی صندلی کنار مسئولین نشست 
برای دقایقی احساس کردتکیه کردن به گلدان هایی که زینت بخش نگاه 
زائرین هستند، تکیه گاه اطمینان بخش تری است. اما سخنرانان بعدی همه 
از مجاهدت و خستگی ناپذیری اش گفتند، در سکوتش با نگاه دوخته شده به 

بارگاه منور رضوی سکوت کردوآرام اشک ریخت.
توفیق داشتم که لحظه پرشکوه این گذرگاه عاشقی را در فضایی که 
رسانه های استان به تعطیالت سنگین نوروزی رفته بودند، ثبت و ضبط کنم. 
در ویژه نامه ای که همان روزها با نام »مسافر« با همکاری ستاد خدمات سفر 
مشهد به چاپ رسید. امروز 700 روز از آن زمان می گذرد و اندوهگین و 
متعجبم که چرا در این مدت از این پروژه بزرگ و تالش هایی که برای ساختن 

آن شده است، کسی صحبت نمی کند؟
شوربختانه آن که »گذرگاه عاشقی« به محلی برای تسویه حساب سیاسی 
است.  شده  تبدیل  پروژه  این  سرمایه گذار  نماینده  پیمانکارو  باکارآفرین، 
خاکستری از ناامیدی را برفضای کسب وکار وکارآفرینی در منطقه ثامن 
پراکنده اندکه هر ازگاهی برآتش آن می دمند و حال هیچکدام ازکارآفرینان 
ازگزارش  بازنشربخشی  گزارش،  این  درادامه  نیست.  ازدیگری  بهتر  ثامن 

افتتاحیه پروژه مورخ ۲۹ اسفند سال ۹۶ را می خوانید.
 محمدحسین روشنک، نماینده سرمایه گذار و پیمانکار پروژه: 

هیچ گاه بدون وضو قدم در پروژه نگذاشتم
به شهردارمشهد گفتم که امروز سخن گفتن برایم دشواراست. دراین پنج 
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سال دراین فکر بودم که مجددا درحال ساختن صحن جامع رضوی هستم 
وهیچ گاه بدون وضو قدم دراین پروژه نگذاشتم. خوشحالم که امروز به یادسردار 
شهید نورعلی شوشتری ومرحوم آیت اهلل واعظ طبسی که افتخار شاگردی هر 

دو این بزرگواران را داشته ام، این صحن و سرا را به مردم ایران تقدیم کنم.
تمام این پروژه خانه های ۵0 تا ۱00 متر بوده است که به سختی آزادگردیده 
و سعی شده است تا رضایت مالکین کسب شود. عرض این پروژه در باال 
۱۸متر و در طبقه منفی یک ۳۲ متر است و طول پروژه)فاصله از خیابان 

آیت اهلل خزعلی تا صحن غدیر( حدودا ۵00 متر می باشد.
تاکنون جایی در مشهد که به پیاده روی زائرین اختصاص داشته باشد، 
نداشته ایم. اینجا تنها مسیری است که عاشقان علی بن موسی الرضا)ع( 
می توانند با ذکری بر لب تا حرم مطهر بدون مزاحمت خودروها و دود و 
ترافیک پیاده روی کنند و در حالی که چشم به بارگاه ملکوتی امام هشتم 
دوخته اند با خاطر آسوده، عرض ارادت کنند. صفا و خلوصی که در این مسیر 

برای ورود زائر به حرم رضوی در نظر گرفته شده است، بی نظیر می باشد.
این پروژه باید سال ها قبل افتتاح می شد. اگر مشکالت مربوط به تعداد باالی 
مالکین وگرفتاری هاکه در مسیر اجرای پروژه ایجاد کردند برطرف می شد، 
قطعا زودتر از این ها افتتاح می کردیم. امیدواریم با برطرف شدن موانع، فاز۲ 
پروژه را ظرف یک و نیم تا دو سال آینده به بهره برداری برسانیم. بنده اینجا 

راگذرگاه و نظرگاه مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی می شناسم.
سرمایه گذار این پروژه سرمایه گذار خارجی است که به فرد اعتماد کرده 
است. کل سرمایه این پروژه از خارج کشور تامین شده است و به صورت 
قرضی بوده که به شخص بنده پرداخت شده است. تا چندی پیش و قبل 
از این که آقای مهندس تقی زاده خامسی روی کار بیایند، شهرداری ریالی را 
بابت این پروژه اختصاص نداده بود. از زمانی که ایشان روی کار آمدند معادل 
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۲0درصد مبلغ این پروژه را تعهد کردند ولی ما این پروژه را به اتمام رساندیم.
امروز توفیق این خدمتی را که به من عنایت شده را به محضر پروردگار 
متعال و پیشوایم حضرت ولی عصر)عج(، بنیانگذار کبیر انقالب، مقام معظم 

رهبری و مردم شریف ایران تقدیم می کنم.
#منطقه_ثامن  #سرمایه گذاری  #کسب_و_کار  #کارآفرینی  #گذرگاه_عاشقی 

منتشر شده: روزنامه اعتماد-خراسان رضوی -  29 بهمن 98 
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83. کاش می پذیرفتیم 
تحریم هایی پیش از این برای ایران وضع شده بود، و اکنون سقوط در 

لیست سیاه، بر اقتصاد آن تاثیری ندارد.
وکشاورزی  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
خراسان رضوی گفت: وقتی می گویند که ایران را وارد لیست سیاه کرده اند، 
به این معنا نیست که در همه بخش ها وارد لیست سیاه شده باشیم، بلکه 

فقط در برخی از بخش ها این گونه است.
محمدحسین روشنک خاطر نشان کرد: پیش از این بارها بر لزوم حضور 
ایران در FATF تاکید کردم و بارها از کسانی که با این امر مخالف بودند، 
خواستم تا دلیل خود را شفاف بیان کنند اما این کار انجام نشد و متاسفانه 
اتفاقی که نباید بیفتد، افتاد. پذیرفتن FATF هیچ ضرری برای کشور ما 
نداشت و از نگاه اقتصادی می گویم که پذیرش این شرایط به نفع ما بود. با 
قرار گرفتن کشور ما در لیست سیاه، با کشورهایی که در حال حاضر ما را 
قبول دارند و با ما معامله می کنند، به دلیل این که دیگر گواهینامه بانکی 
نخواهیم داشت، دیگر نمی توانیم دادوستدی داشته باشیم. این قانون در 

تمام دنیا پذیرفته شده، چه دلیل وجود داشت که ما آن را نپذیرفتیم؟
وی ادامه داد: همان طورکه قبالهم گفتم اگراین شرایط رامی پذیرفتیم 
به نفع اقتصادکشور ما بودچراکه قدرت چانه زنی بیشتری با کشورهای 
طرفدار این پیمان داشتیم ولی این به این معنا نیست االن که شرایط 
FATF را نپذیرفتیم نگران آینده اقتصاد کشور باشیم، زیرا هر اتفاقی که 
می توانست برای اقتصاد ما بیفتد تا کنون افتاده است. درواقع هر اتفاقی 
که برای اقتصاد ما می خواست بیفتد به واسطه تحریم ها افتاده است و 
قرار گرفتن در لیست سیاه موردی نیست که تاثیرواتفاق منفی جدیدی 
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را رقم بزند. پیش از این نیز ما امکان جابه جایی رسمی پول در کشورهای 
دیگر را نداشتیم و هیچ ارزی از ایران خارج نمی شد و هیچ ارزی هم به 

طور مستقیم به بانک های ایران نمی آمد.
کاش  می گویم،  خالصه  کرد:  ابراز  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
می پذیرفتیم و این پیمان را امضا می کردیم اما اکنون که این اتفاق نیفتاده 
است، رویداد منفی جدیدی برای ما در راه نیست و فقط از رویدادهای 
مثبت محروم ماندیم. اگر می پذیرفتیم وضعیت اقتصادی ما بهتر می شد 
اما اکنون نیز وضعیت بدتری پیش نخواهدآمد چون بدتر از شرایط فعلی 

دیگر اتفاق نمی افتد.
وی ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد ما متکی به خود است و روابط 
تجاری ما با سایر کشورها براساس مکانیزم جدیدی است که در همین 
مدت راه اندازی و فعال شد. در این مدت هرگونه افزایشی که می توانست 
در نرخ تمام شده اتفاق بیفتد صورت گرفته وهرگونه افزایش قیمت که 
به خاطر جابه جایی پول صورت می گیرد نیز روی داده است و با شرایط 

جدیدپیش آمده، اتفاق جدیدی منتظر اقتصاد ایران نیست.
#قیمت_تمام_شده   FATF# #تجارت  #دستکاری_درساختارها  #ارز#تحریم 

منتشر شده: روزنامه صبح امروز -  4 اسفند 98 
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ترکمنستان  مرز  در  ایران  غذایی  مواد  واگن   30  .84
توقیف شده است 

ترکمنستان تنها به کامیون های ترکمن اجازه ورود می دهد. صادرات ما 
به کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان از 
طریق واگن ادامه دارد، تنها محدودیت برای صادرات مواد غذایی وجود 

دارد.
محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی و رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان اظهار داشت: صادرات ما 
به کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان از 
طریق واگن ادامه دارد تنها محدودیت برای صادرات موادغذایی وجود 
دارد. به طوری که از دیروز گمرک ترکمنستان ۳0 واگن مواد غذایی را 
که از مدت ها پیش بارگیری شده بود را توقیف کرده است و به آن اجازه 
ورود نمی دهد و وضعیت آن ها فعال بالتکلیف است. البته ما پیگیر موضوع 
از کشور ترکمنستان  را  اجازه ورود  رایزنی  با  هستیم و سعی می کنیم 

بگیریم.
وی بیان کرد: در حال حاضر در مرز افغانستان مشکالت زیادی نداریم 
به  تنها  ترکمنستان  اما  آ مد هستند.  و  رفت  در  تدریج  به  کامیون ها  و 
رانندگان ترکمن اجازه ورود می دهد، البته با جلسه ای که با معاون ریاست 
استاندار خراسان داشتیم به دنبال تدابیری هستیم تا رانندگان ما نیز 

امکان عبور را داشته باشند.
#صادرات  #قزاقستان  #تاجیکستان  #آسیای_میانه  #ترکمنستان  #واگن  #حمل_و_نقل  #تجارت 

#افغاستان#صادرات_موادفاسدشدنی

منتشر شده:نود اقتصادی -  6 اسفند 98
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85. محمدحسین روشنک، رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
تاجیکستان:

نیست/  غذایی مشخص  مواد  واگن های  تکلیف  هنوز 
دیپلماسی اقتصادی کشور در آسیای میانه فعال تر شود

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان گفت: باید توجه داشت اکثر بار 
واگن های مرز ترکمنستان مانند سیب درختی با خطر فسادپذیری مواجه 

هستند و امیدواریم تا اواخر امروز ترخیص آن ها محقق شود.
محصوالت  از  واگن   ۳0 تکلیف  درموردتعیین  روشنک  محمدحسین 
مانده اند،  ترکمنستان  و  ایران  مرز  در  که  موادغذایی  و  کشاورزی 
اظهارداشت: با همکاری معاون استاندار و سفیر ایران در ترکمنستان قرار 
بود که مجوز عبور این واگن ها صادرشود که تا این لحظه صورت نگرفته 
است. چون این واگن ها از ترکمنستان به کشورهای آسیا خواهند رفت، 
ترکمنستان عبور آن ها را به ارسال پیام قرنطیه از سوی کشورهای مقصد 

منوط کرده است.
وی ادامه داد: در این شرایط فعالیت سفرا و فعالین سیاسی و اقتصادی 
ایران در کشورهای آسیای میانه مهم است، تا با رایزنی این مجوز صادر 
بار  اکثر  داشت  توجه  باید  شد.  خواهیم  رو  روبه  مشکل  با  وگرنه  شود 
با خطر فسادپذیری مواجه هستند و  مانند سیب درختی  واگن ها  این 

امیدواریم تا اواخر امروز ترخیص آن ها محقق شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و تاجیکستان تصریح کرد: امروزه تقریبا همه 
کشور با ویروس کرونا درگیر هستند و باید توجه داشت کاالهای واگن ها 
هم ارتباطی با این موضوع ندارد، بنابراین در این شرایط دیپلماسی کشور 

از نقش مهمی برخوردار است.
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان با بیان این که در 
حال حاضر مشکلی در تبادالت کاالیی با افغانستان وجود ندارد، گفت: در 
حال حاضر تمام مرز دو کشور باز است و با همکاری راهداری و گمرک در 
مبادالت دوجانبه روانسازی شده است. اما باید توجه داشت که با ورود بار 
جدید، درخواست داریم روند ترخیص با سرعت بیشتری صورت بگیرد تا 

مشکلی برای رانندگان نیز بوجودنیاید.
#کرونا_ #کرونا  #گمرک  #کاال  #واگن  #تاجیکستان  #اتاق_بازرگانی  #آسیای_میانه  #دیپلماسی 

#کرونا#صادرات_موادفاسدشدنی #حمل_و_نقل  #ترکمنستان  #افغانستان  را_شکست_می_دهیم 

منتشر شده:صبح توس -  9 اسفند 1398 و منتشر شده:اعتماد آنالین -  9 اسفند 98
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86. یک بام و دو هوای صادرات نقره در خراسان رضوی 
به  گران بها  فلزات  مصنوعات  صادرات  برای  مصوبه ای  مرکزی  بانک 

تصویب رسانده است که موجب تعجب بازرگانان شده است.
محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، 
درباره این مصوبه گفت: سازمان صمت به عنوان متولی بخش معادن از 
بانک مرکزی خواسته تا ارزیابی سنگ های قیمتی را که به نوعی از معادن 
به وجود آمده به آن ها بسپارد و از طرفی بانک مرکزی نیز مدیریت و 
ارزیابی فلزات گران بها را بر عهده دارد و نتیجه این کشمکش این شده که 

این مصوبه به تصویب رسیده است.
او ادامه داد: به زبان ساده یعنی شما اگر بخواهید یک انگشتر فیروزه به 
کشوری صادر کنید، رکاب فلزی انگشتر را باید به بانک مرکزی ببرید و 
برای آن مجوز و تایید ارزش گذاری بگیرید و سنگ فیروزه آن را به  صورت 
جداگانه به سازمان صمت ببرید و برای این سنگ قیمتی نیز یک مجوز 
بگیرید، زمانی که می خواهید این انگشتر را از کشور خارج کنید به دلیل 
این که دو مجوز برای شما صادرشده نمی توانید به صورت یک انگشتر آن 
را خارج کنید و باز باید این دو قطعه را جداگانه به ناظر گمرک تحویل 

دهید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: این یعنی ما باید 
بعد از صادرات در آن طرف مرز یک کارگاه تأسیس کنیم که این سنگ را 
روی انگشتر بگذاریم و بتوانیم آن را بفروشیم. البته کار به این صورت که 
گفتم انجام نمی شود و نتیجه این مصوبه این است که صادرات به طورکلی 

متوقف شده است.
روشنک افزود: نتیجه این گونه دستورالعمل ها و مصوبات خلق الساعه 
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این است که جلوی کار قانونی را می گیرد و مثاًل وقتی که صادرات این 
محصول افزایش یافته، اما در مبادی رسمی اثری از آن نیست، معلوم 

است که چه اتفاقی رخ داده است.
#قاچاق #دولت  #تجارت  #صمت  #بانک_مرکزی  #صادرات  #دستکاری_در_ساختارها 

منتشر شده:باشگاه خبرنگاران جوان -  12 اسفند 98
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87. کرونا بالی جان صادرات مواد غذایی
کشاورزی  معادن و  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
از  یکی  عنوان  به  موادغذایی  صدور  زمان شیوع کرونا،  از   مشهدگفت: 
مزیت های صادراتی استان دچارمشکل شده است، ورفع آن نیازمندتنظیم 
دستورالعمل های بهداشتی ازسوی مسئوالن مرتبط درسطح کالن کشور 

است.
مدیران  و  استانداری  پیگیری های  با  افزود:  روشنک  محمدحسین 
اقتصادی و تالش صادرکنندگان استان، به جز مواد غذایی صادرات سایر 

کاالها روال عادی دارد.
با  باید  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  ارتباط  این  در  داد:  ادامه  وی 
کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان هماهنگی کرده 
و با تنظیم دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای زمینه صادرات مواد 

غذایی از ایران به آن کشورها را فراهم کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: یکی 
از تولیدات مطلوب خراسان رضوی، خمیرمایه است که ماده ای ضدویروس 

به شمار می آید اما امکان صادرات این ماده از استان وجود ندارد.
روشنک افزود: در حالی که چین خمیرمایه تقلبی تولیدکرده و با صدور 

دستورالعمل بهداشتی درحال صادرات آن به قزاقستان است.
و  تاجیکستان  قزاقستان،  در  ما  و صادرکنندگان  تجار  داد:  ادامه  وی 
ازبکستان به شدت در تالش برای افزایش صادرات کاال هستند، اتاق های 
صادرات  به  مربوط  مسائل  پیگیر  راستا  این  در  نیز  تجاری  مشترک 
می باشند، در این میان الزم است مسووالن حوزه تجارت بین الملل قوی تر 

عمل کنند.
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وی گفت: به جای ممنوع کردن پروازها بهتر است دستورالعمل های 
بهداشتی برای رونق دادن به صادرات از سوی مسووالن کشور تهیه شود.

و  ازوزارت صنعت، معدن  بر تفکیک بخش تجارت  تاکید  با  روشنک 
نتیجه  به  این بخش هنوز  تفکیک  به رغم تالش دولت،  افزود:  تجارت 
نرسیده است، در حالی که اگر وزارت بازرگانی جداگانه تشکیل می شد 

هم اینک صادرات ما شرایط بهتری داشت.
#صادرات   #افغانستان  #دولت  #چین  #صادرات_موادفاسدشدنی  #دستکاری_درساختارها 

#دبیرخانه_ #کرونا_را_شکست_می_دهیم  #کرونا  #قزاقستان  #ازبکستان  #تاجیکستان 

#تجارت هماهنگی_و_پیگیری_پویش_های_مردمی_مقابله_با_کرونا_خراسان_رضوی 

منتشر شده:: خبرگزاری های ایرنا، قدس آنالین. روزنامه شهرآرا  - 19 اسفند 98
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88. روزهای سخت تولید و صادرات
انتشار ویروس کرونا تقریبا اقتصاد تمام دنیا را تحت الشعاع خود قرار داده، 
بسیاری از شرکت های بزرگ که خط تولیدشان به ویژه وابسته به چین بود، 
تعطیل شده اند ودرحال حاضرعمال تولید ندارند؛ تبعات انتشار این بیماری 
اقتصاد و صنعت کشور و استان ما را هم تحت تاثیر قرار داده است؛ البته به 
غیر از بخش تولید، بخش صادرات خراسان رضوی هم در هفته های اخیر 
ضررهای زیادی را متحمل شده است؛ بسته شدن مرز ترکمنستان و توقف 
کامیون ها در این مرز و بازگرداندن مواد خوراکی صادراتی از مرز نمونه ای از 
آن است. اما چه راهکاری برای جبران این زیان ها وجود دارد؟ بخش دولتی 

چه کمک هایی می تواند به صادرکنندگان وتولیدکنندگان داشته باشد؟ 
اما وضعیت تولید و صادرات خراسان رضوی در دو هفته اخیر و پس از 
شیوع ویروس کرونا در کشور دچار چه تحوالتی شده است؟ پاسخ این سوال 
را از محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان استان جویا میشویم؛ 
روشنک میگوید: با توجه به نیازهای ایجاد شده در حوزه بهداشتی مخصوصا 
مایعات ضدعفونی و دستمال کاغذی، واحدهای این حوزه فعال هستند و 
ویروس کرونا، تاثیر خود را بر دیگر صنایع بر جای گذاشته است. همچنین 
وضعیت بازار و کسب وکار هم مانند شرایط عمومی جامعه است و متاسفانه 
مغازه داران،  کارآفرینان،  عمده،  کاسبان  ندارد.  قرار  مناسبی  وضعیت  در 
هتل داران، رستوران داران و کافی شاپ ها با رکود شدید کسب وکار خود 
مواجه هستند و این امر طبیعت وضعیت موجود است اما خوشبختانه بخش 
تولید در زمینه هایی که این روزها به شدت به آن نیازمند هستیم، در استان 

به خوبی فعالیت می کند و تولیدات آنان رونق گرفته است.
در بخش صادرات هم بهتر است سری به آمارهای موجود بزنیم؛ البته 
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آمارهای صادراتی امسال تا ۱۱ ماه است و با توجه به شدت گرفتن شیوع 
به ویژه مرز  اسفندماه و محدودیت های موجود در مرزها  اوایل  از  کرونا 
ترکمنستان به عنوان راه عبور کاالهای ایرانی به کشورهای آسیای میانه، به 

نظر میرسد با افت شدید آمار صادرات در اسفندماه مواجه شویم.
در ۱۱ ماهه سال ۹7، ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار تن کاال به ارزش ۲میلیارد و 
74 میلیون دالر از گمرکات خراسان رضوی به کشورهای هدف صادر شده 
در حالی که این عدد در ۱۱ ماهه امسال ۳ هزار و ۱47 تن و به ارزش یک 
میلیارد و ۶۵۱ میلیون دالر بوده است. همچنین میزان صادرات استان در 
۱۲ ماهه پارسال 4 میلیارد و ۲۳۲ میلیون دالر بوده که پیش بینی می شود 
این مقدار در سال ۹۸ روندی به شدت نزولی داشته باشد و با توجه به 

وضعیت موجود ممکن است حتی به بیش از ۲ میلیارد دالر نرسد.
بسته شدن مرز ترکمنستان به روی کامیون های حامل بار

مرزهای سرخس، لطف آباد و باجگیران توسط طرف ترکمنستانی مسدود 
شده و بیش از هزار دستگاه کامیون صادراتی و ترانزیتی در این مرزها 

متوقف و زمین گیر شده اند.
روشنک با اشاره به این که یکی از عمده ترین کاالهای صادرات استان، 
مواد غذایی است که متاسفانه در بحث صادرات آن با مشکالت جدی مواجه 
هستیم، می گوید: در حال حاضر گمرک ترکمنستان از پذیرش واگن های 
حامل مواد غذایی خودداری می کند و مقدار قابل توجهی کاال در حدود ۳0 
الی 40 دستگاه واگن از سرخس برگشت خورده که بسیاری از آنان کاالهای 
فاسدشدنی مانند میوه جات هستند و این مساله خسارت های زیادی را برای 
صادرکنندگان ایجاد کرده که امیدواریم مسئولین به فکر جبران خسارت ها 
باشند اما خوشبختانه در مواد غیرغذایی، صادرات عمدتا از طریق ریل از مرز 
دوغارون در حال انجام است. در این میان مرز لطف آباد شرایط خوبی ندارد 
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اما مرز دوغارون در وضعیت نسبتا خوبی است. مراقبت ها از طرف نیرو های 
مسلح بسیار خوب است و تمامی مکان ها ضدعفونی شده و کارهای مراقبتی 

در حال انجام می باشد.
#ستاد_مردمی_مقابله_با_کرونا_و_ #کرونا_را_شکست_می_دهیم  #کرونا  #صادرات  #تولید 

#رکود  #کسب_و_کار  #بانک  #اقتصاد_مقاومتی  #دولت  عواقب_آن_خراسان_رضوی#ترکمنستان 

#چین  #عراق  #بحران  #افغانستان  #واگن  #گمرک  #آسیای_میانه  #کاال  #تسهیالت  #رونق 

#حمل ونقل  #بین_المللی 

منتشر شده: روزنامه دنیای اقتصاد - 20 اسفند 1398
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89. دغدغه های صادرکنندگان نسبت به بعضی 
محدودیت هادربازارهای هدف؛ سایه ویروس کرونا بر 

تجارت خراسان رضوی
ویروس کرونا، عالوه بر بحران جدی در بخش سالمت و تبعات اجتماعی 
آن، حاال عرصه اقتصاد و کسب وکار را نیز با چالش هایی جدی مواجه 
ساخته است. درآستانه سال نو، دیگر خبری از رونق همیشگی بازار نیست 
و صنعت گردشگری که نوروز برایش پربارترین ایام سال بود، حاال با یک 
سکته جدی مواجه شده است. این خسارت ها اگرچه در روند اولویت دهی 
به سالمت جامعه، گریزناپذیر به نظر می رسند، اما باید برای جبران آن ها 

تدبیری اندیشیده شود.
بی تردید هر تغییر مثبتی در عرصه سیاستگذاری اگر با برنامه ریزی 
مدبرانه و پیگیری های مستمر همراه باشد، بنگاه های اقتصادی و خدماتی 
را کمتر دچار ضرر و زیان خواهد کرد و به توانمندسازی مجدد آن ها، 
بعد از عبور از این بحران کمک می نماید. یکی از این اقدامات می تواند، 

رایزنی های دولت برای گشودن مسیرهای صادراتی باشد.
برای اطالع از آخرین وضعیت و چالش های بخش صادرات با فعاالن این 

بخش به گفت وگو نشستیم.
ضرورت رایزنی وزارت امور خارجه برای برقراری دوباره روند 

صادرات
محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد دراین رابطه 
گفت: به طورکلی صادرات وتجارت ما متاثر از شیوع کرونا در کشورمان 
ازسوی  از مشکالت و محدودیت هایی که  البته بخشی  قرارگرفته است، 

دیگرکشورها اعمال شده را بایدمتاثر از تبلیغات دشمنان بدانیم.



۳۶۵327 روز روشن

او به بیان این که مشکالت در بخش صادرات گوشه چشمی دارد که 
پیدا  تسری  نیز  اولیه  محصوالت  واردات  حوزه  به  مسائل  این  احتماال 
خواهد کرد، ادامه داد: هر چند که در شرایط فعلی صادرات متوقف نشده 
و صادرات ریلی کاالها به خوبی انجام می گیرد، اما تجار ما در مرزهای 

زمینی با مشکالتی جدی مواجه هستند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: یکی از چالش های 
عمده در بحث صادرات مواد غذایی است، به ویژه آن بخش از محصوالتی 
که در بازارهدف خود، صاحب برند و جایگاه ویژه هستند؛ به طورمثال، 
آسیای  تولید »خمیرمایه« جایگاه خوبی در  استانی در  تولیدکنندگان 
میانه دارند که متاسفانه صادرات این محصوالت به دلیل عدم هماهنگی 

با کشورهای هدف صادراتی با مشکل مواجه شده است.
به  نوروز  ایام  برای  قبل  مدت ها  از  غذایی  محصوالت  افزود:  روشنک 
مقصد کشورهای هدف تدارک دیده شده و باید به بازارهای هدف برسند. 
اگر این مهم محقق نشود، چند چالش حاد رقم می خورد؛ نخست آنکه 
با  بازارهای هدف  کارگران واحدهای تولیدی بیکار می شوند، دوم آنکه 
کمبود کاال مواجه می شوند، عالوه بر آن، احتمال تولید کاالهای تقبلی 
توسط سایر کشورها و سوءاستفاده آنان از برندهای ایرانی بسیار افزایش 

پیدا می کند.
او تصریح کرد: به استناد مواردی که ذکر شد، ضرورت دارد تا وزارت 
امورخارجه و سازمان توسعه تجارت مذاکرات الزم را با کشورهای هدف 
صادراتی از جمله ترکمنستان به انجام برسانند تا مسیر صادرات از نو 
گشوده شود. توجه داشته باشیم که این کاالها تحت شرایط قرنطینه و با 
واگن صادر می شوند و هیچ شخصی همراه با بار صادراتی به کشورهای 
ازبکستان،  درکشورهای  ما  سفرای  دیگر  بیان  به  نمی کند،  سفر  هدف 
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قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان باید با مراجع ذی صالح در کشورهای 
برای  اخذ موافقت  را جهت  مذکور مذاکره کرده و هماهنگی های الزم 
تمامی  طبیعتا  کنند،  دریافت  کشورمان  از  صادراتی  محصوالت  صدور 
پروتکل های بهداشتی و پیشگیرانه برای این محصوالت مدنظر قرار گرفته 

و نباید از این بابت، ممانعتی وجود داشته باشد.
#ستاد_مردمی_مقابله_با_کرونا_و_عواقب_آن_خراسان_ #کرونا_را_شکست_می_دهیم  #کرونا 

#کاال  #واردات  #صادرات  #دولت  #گردشگری  #کسب_و_کار  #خدمات  #بحران  رضوی#تجارت 

منتشر شده: خبر آنالین - 21 اسفند 98
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#تاجیکستان  #افغانستان  #گمرک  #تولید  #آسیای_میانه  #برند 

90. رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان خراســان رضــوی 
ــه  پاســخ داد؛ ظرفیت هــای تجــاری اوراســیا را چگون

افزایــش دهیــم؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی گفت: اگر بخواهیم 
از اتحادیه اوراسیا استفاده کنیم باید مرزهای شرقی ما و زیرساخت های 
آن ها تقویت و سرمایه گذاری انجام  شود. ما هنوز خودمان واگنی که بتواند 
به کشورهای آسیای میانه برود، نداریم و مستاجر کشورهای آسیای میانه 

هستیم.
محمدحسین روشنک با تاکید بر این که ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
از اتفاقات خوبی بوده که برای ما افتاده است، اظهار کرد: در کوتاه مدت هم 
نمی توان تحلیل کرد که چه نتایجی داشته است، زیرا شماری از ارتباطات 
که از قبل وجود داشته و ارتباطاتی که قرار است برقرار شود، نیاز به زمان 

دارد تا بازرگانان یکدیگر را پیدا کنند و طرفین بازارشناسی کنند.
از  استان خراسان رضوی تصریح کرد:  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
زمانی که این پیمان  امضا شده است ما موفقیت هاو ارتباطاتی درسطح 
در  اما  داشته است،  فعالیت هایی  هم  خراسان  استان  و  داشته ایم  ملی 
مجموع در کوتاه مدت امکان پذیر نیست که نتیجه آن را تحلیل کنیم، 
ولی یقین می دانم که نتیجه بسیار مثبتی خواهدبود و باید مراقبت کرد تا 
دست باال را در تبادالت تجاری به ویژه در حوزه صادرات داشته باشیم، 

در تمام کشور و استان ها این مسائل در حال پیگیری است.
روشنک اضافه کرد: در اتاق بازرگانی ایران حوزه اوراسیا تشکیل شده و 
در اتاق بازرگانی تمام استان ها مسئول حوزه اوراسیا تعیین شده است و 
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این ها همگی نکات مثبتی است که در حال انجام می باشد.
وی درخصوص کاالهای صادراتی و وارداتی ما در این پیمان خاطرنشان 
کرد: در مورد تعداد کاالیی که ما می توانیم صادر کنیم و تعداد کاالیی که 
کشورهای دیگر منطقه اوراسیا می توانند به کشور ما صادر کنند، مطالعات 
خوبی انجام گرفته، ما در حوزه موادغذایی اجازه صادرات داریم که زمینه 
خوبی وجوددارد، هم چنین در حوزه تولیدات معدنی و پتروشیمی اجازه 
صادرات داریم و این ها داشته های ماست، در حوزه صنعت صادرات خاصی 

نداریم چرا که نمی توانیم خودرو یا لوازم خانگی صادر کنیم.
این فعال اقتصادی افزود: در مجموع انتخاب های خوبی صورت گرفته و 
اکنون هم، دوستان شروع به فعالیت کرده اند و اگر کرونا مزاحمت ایجاد 

نمی کرد، سرعت و پیشرفت کار بسیار خوب بود.
بین الملل کشوراضافه  برتجارت  کرونا  تاثیرشیوع  روشنک درخصوص 
کرد: واگن های مواد غذایی که ۱۵ تا ۲0 روز پیش از شیوع این بیماری 
آن که  باشند، حال  کروناآلوده  به  می توانند  زده ایم، چگونه  بار  درکشور 
می گویند این ویروس 7۲ ساعت بر روی سطوح باقی می ماند. کشورهای 
مختلف برای این که به مردم خود بگویندکه مراقبت می کنند؛ درصادرات 
موادغذایی مشکل ایجادکردند وگرنه صادرات کاالهای دیگر انجام می شود.

وی در مورد وضعیت مرزهای مختلف استان عنوان کرد: سرعت در مرز 
افغانستان کم است، این مشکل بیشتر از آنکه به افغانستان مربوط شود 
بیشتر سخت گیری  آباد_ترکمنستان  لطف  برمی گردد. درمرز  به داخل 
می کنند، آن ها هم قرارشده که کاالهای غیراز مواد غذایی را بپذیرند، به 
طورکل درصادرات مواد غذایی مشکل داریم اما در کاالهای دیگر مشکلی 

در مرزهای خراسان نداریم.
درخصوص  رضوی  خراسان  استان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
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زیرساخت های کشور برای انجام تجارت بین المللی گفت: زیرساخت های 
ما آمادگی ندارد، به عنوان مثال اگر بخواهیم ۵00 واگن کاال به آسیای 
میانه یا به کشورهای آسیا میانه صادر کنیم اصال امکانات انجام این کار 
را نداریم، نه پایانه های ما امکان این کار را دارند نه واگن این حجم از 
صادرات را داریم. پیوستن به این پیمان های بین المللی نیازمند فراهم 
کردن زیرساخت هاست، حتی در مرز افغانستان برای مبادله با کامیون، 

مشکل داریم.
روشنک افزود: اگربخواهیم از پیمان اوراسیا استفاده کنیم، باید مرزهای 
شرقی ما و ساخت های آن ها تقویت شود و سرمایه گذاری انجام شود. ما 
هنوز خودمان واگنی که بتواند به کشورهای  آسیای میانه برود، نداریم 
و مستاجر کشورهای آسیا میانه هستیم یعنی اگر آن ها برای ما واگن 
فرستادند می توانیم صادرات انجام بدهیم، در غیر این صورت واگنی برای 

این کار نداریم .
این  برای  زیرساخت ها  تاکید کرد: در مجموع می توان گفت که  وی 
و  دارند  آمادگی  ما  بازرگانان  اما  نیست،  آماده  بین المللی  پیمان های 

کارکشته هستند و به بازارها آشنایی دارند.
این که  بیان  با  رضوی  خراسان  استان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر بر روی صنعت متمرکز است و به 
تجارت توجهی ندارد، بیان کرد: صنعت مهم است اما در خصوص صنایعی 
مانند مواد غذایی، پتروشیمی، فوالد، سیمان و موارد دیگر که مواد اولیه 
حوزه  در  چه  تجارت  کار  ادامه  برای  باید  دارد،  وجود  داخل  در  آن ها 
باشیم  نداشته  واردات  اگر  باشیم، چراکه  داشته  واردات  و چه  صادرات 
کارخانه های ما همه می خوابند و در مورد صادرات هم وضعیت به همین 
صورت است که اگر قطع شود کارخانه ها از کار می افتند؛ در این شرایط 
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ما وزارت تجارت نداریم، این در حالی است که در دنیا وزارت تجارت در 
حوزه اقتصاد بخش اصلی است.

روشنک اضافه کرد: ما در حوزه تجارت متولی و مسئول نداریم واگر 
مسئولی نباشد زیرساختی آماده نمی شود، وزارت راه وشهرسازی برای 
تجارت چه کارکرده است و چه زیرساختی را آماده نموده است؟ در کل 
باید سه وزارت خانه راه، صنعت و امور خارجه در خصوص فعالیت خود 
در حوزه تجارت، گزارش بدهندکه در این حوزه چه کارکرده اند. این سه 

وزارتخانه اگرکار نکنند، ما تجارت خارجه نخواهیم داشت.
راستای گسترش  در  و منطقه ای  بین المللی  توافقات  وی درخصوص 
تجارت خارجی خاطرنشان کرد: توافقات مختلفی با کشورهای منطقه 
انجام شده است، به عنوان مثال ما عضو ناظر راه آهن های آسیای میانه 
شده ایم، اما این ها مستلزم سرمایه گذاری و زیر ساخت است، بیایند بگویند 
که از آن روزی که ما در این جایگاه قرار گرفتیم چند واگن توانستیم به 

کشورهای آسیا میانه بفرستیم، متاسفانه هیچ.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی اضافه کرد: مشکل 
ما در حوزه زیرساخت های تجارت بین المللی در سمت داخل است. اگر 
یک روزی اعالم شد که چند هزار واگن با محوریت تجارت خارجی بر 
روی ریل انداخته شده است یا وقتی که اعالم شود که در خراسان چندین 
پایانه بارگیری و تخلیه با امکانات وسیع ایجاد شده آن زمان می توان گفت 

که در این حوزه اقدامی انجام شده است.
#کاال  #اتاق_بازرگانی  #صادرات  #آسیای_میانه  #سرمایه_گذاری  #دستکاری_درساختارها 

#ادغام_ #مواد_اولیه  #واگن  #افغانستان  #تجارت  #فعاالن-اقتصادی  #پتروشیمی  #واردات 

#صادرت_موادفاسدشدنی  وزارت_خانه ها 
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۳۶۵333 روز روشن

91. سهم کارآفرینان در مبارزه با کرونا، پدری کردن نسبت 
به کارگران است

و  کارآفرینان  سهم  گفت:  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
از  کرونا،  با  مبارزه  اجتماعی  پویش  در  اقتصادی  بنگاه های  صاحبان 
خودگذشتگی، تحمل سختی ، پدری کردن نسبت به کارگران وخانواده های 
آنان وبرنامه ریزی برای شرایط بعداز رهایی از بحران بیماری کرونا است.

از پویش اجتماعی سهم من در  محمدحسین روشنک روز سه شنبه 
مبارزه با کرونا استقبال و بیان کرد: کارآفرین در شرایط بحرانی کنونی، 
وضعیت کارگران خود و خانواده هایشان و بعد از آن نیاز مملکت و کادر 
پزشکی و درمانی را درک کرده و در این شرایط از مال گذشته و به یاری 

آنان می شتابد.
از آنجا که بدون یک اراده جمعی معطوف به مواجهه مؤثر با بیماری 
کرونا امکان رهایی از زنجیره انتقال آن وجود ندارد، لذا به ابتکار سازمان 
به  عمومی  فراخوان  برای  پویشی  )ایرنا(  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 

مسؤولیت پذیری جمعی در برابر کرونا به راه افتاده است.
وی اظهار داشت: در مقابل همان وظیفه ای که من نسبت به کارگرانم 
دارم، دولت نیز نسبت به کارآفرینان دارد و باید از هم اکنون برای شرایط 
بعد از بحران کرونا برنامه ریزی کند تا ضرر بنگاه های اقتصادی جبران 

شود.
گفت:  رضوی  واردکنندگان خراسان  و  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
وظیفه من به عنوان یک کارآفرین توجه به نیازمندیهای کشور و تالش 

برای تامین آن ها در بخشهای مختلف است.
روشنک افزود: شرایط کنونی بدتراز دوران جنگ تحمیلی است، زیرا 
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در آنجا فقط دشمن و مقابله با آن بود و ستاد پشتیبانی نیازمندیهای این 
مقابله را تامین می کرد، اما اکنون شرایط جنگ داخلی و آن هم مقابله 
با یک بیماری خطرناک است که به مراتب تجهیزات و رزمنده و مراقبت 

بیشتری نیاز دارد.
وی ادامه داد: کارآفرینان و فعاالن اقتصادی خراسان رضوی با مشارکت 
مسئوالن عالی رتبه استان، ستاد مردمی پشتیبانی در مقابله با کرونا را به 
راه  انداخته اند وتاکنون کمکهای زیادی برای تامین تجهیزات و ملزومات 

مورد نیاز دانشگاه  های علوم پزشکی شده است.
گفت:  رضوی  واردکنندگان خراسان  و  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
ستاد مردمی پشتیبانی مقابله با کرونا بنابر تمرکزگرایی ندارد بلکه هدفش 
هماهنگی و پشتیبانی ازتشکل های مختلف اجتماعی واقتصادی در مقابله 
با کرونا است تا با جلب حمایت از آنان بتوان نیازمندی های مردم در اقالم 

بهداشتی و نیازهای پزشکان در درمان این بیماری را فراهم کرد.
روشنک اضافه کرد: وظیفه دیگر این ستاد، مدیریت کردن عواقب ناشی 
از کرونا بعد از گذشت از این بحران است تا بتوان برنامه ریزی جامعی برای 

جبران خسارت ها داشت.
تاکنون ۲۳0 بیمار مبتال به عفونت های حاد تنفسی و مشکوک به کرونا 
در استان خراسان رضوی جان باخته اند اما تعداد مرگ و میر بر اثر ابتال 
به کرونا در استان خراسان رضوی که آزمایش آن ها به طور قطعی مثبت 

شده 4۳ نفر گزارش شده است.
#دبیرخانه_هماهنگی_و_پیگیری_پویش_های_مردمی_ #کرونا_را_شکست_می_دهیم  #کرونا 

#حمایت #اشتغال  #بخش_خصوصی  #کسب_و_کار  مقابله_با_کرونا_خراسان_رضوی 
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