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صفحه 2

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی ایران گفت: موضوع سرمایه گذاری 
انرژی های  حوزه  در  خصوصی  بخش 
راستای  در  مهم  ضرورت  یک  تجدیدپذیر، 
تامین نیازهای امروز و آینده کشورمان است. 
تسهیل این امر با تدوین برنامه خرید تضمینی 
برق حاصل از این بخش توسط دولت، ممکن 

خواهد شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، »غالمحسین 
شورای  جلسه  نودوچهارمین  در  شافعی«، 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 

رضوی، با اشاره به ...

ضرورت تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

نود و چهارمین نشست شورای گفت وگوی 
رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و  دولت 
به بررسی چهار دستور کار گذشت. در این 
نشست، موانع فعال سازی راه آهن خواف- 
های  بنگاه  برق  حوزه  مشکالت  هرات، 
اقتصادی، تامین زیرساختهای حوزه صنعتی 
مسیر  در  موجود  چالشهای  و  عسکریه 
برداری  بهره  و  تاسیس  پروانه  مغایرت 

شهرک صنعتی فردوسی بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
شورای  دبیرخانه  رئیس  لبافی،  اکبر  علی 
دستورکار  تشریح  در  استان  گفت وگوی 

نخست این نشست درباره موانع و ...

در نودوچهارمین نشست شورای گفت وگوی خراسان رضوی تاکید شد

تسریع در حل موانع بهره برداری از راه آهن خواف- هرات

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شورای  دبیرخانه  جلسه  دوازدهمین  در 
استان،  و بخش خصوصی  گفت وگوی دولت 
و  کار  روابط  مالیات،  حوزه های  موضوعات 
تامین اجتماعی، پیرامون شناسایی قوانین مخل 
کسب و کار و نیز موانع و چالش های بخش 

تولید، بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر 

لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست، 
ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: در 
دو سه سال اخیر شاهد همراهی و همکاری 
استان  در  قضایی  دستگاه  سوی  از  مطلوبی 
بودیم؛ به طوریکه توقیف واحدهای تولیدی 

ناشی از شکایت ...

تحلیل موانع مالیاتی و تامین اجتماعی کسب و کارها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

در دوازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی صورت گرفت
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همکاری های  و  برنامه ها  هماهنگی  نشست 
اقتصادی ایران و افغانستان، با حضور رئیس 
افغانستان،  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق 
معاونت  جانبه  چند  و  دوجانبه  روابط  مدیر 
بین الملل اتاق ایران، رایزن اقتصادی سفارت 
با  برخط،  صورت  به  و  افغانستان  در  ایران 
و  روسا  مشترک،  اتاق  مدیره  هیات  اعضای 
نمایندگان شعب اتاق مشترک، سه اتاق مرزی 

و  کمیسیون ها  برخی  و  افغانستان  کشور  با 
تشکل های مرتبط برگزار شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
تحوالت  و  اخبار  آخرین  نشست  این  در 

تجاری...

بررسی زوایای تجارت با افغانستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشستی مشترک، »کاری کاهیلوتو« سفیر 
فنالند در ایران، جمعی از فعاالن اقتصادی 
مشهد  بازرگانی  اتاق  محل  در  استان  این 
اتاق  رئیس  که  جلسه  این  در  کرد.  دیدار 
مشترک بازرگانی ایران و فنالند و مسئول 
بازرگانی  اتاق  بین الملل  راهبردی  نظارت 
خراسان رضوی نیز حضور داشتند، طرفین 
تشریح  را  خود  اقتصادی  توانمندی های 

مشترک،  همکاری های  زمینه  و  کردند 
بررسی شد.

»غالمحسین جمیلی«، عضو هیات رئیسه اتاق 
ایران و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
فنالند در این نشست اظهار کرد: هدف از این 

سفر به خطه ...

در نشست مشترک فعاالن اقتصادی استان خراسان رضوی با سفیر فنالند مطرح شد:

فراهم بودن زمینه همکاری های مشترک فنالند و ایران در حوزه انرژی و مدیریت منابع آبی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

سفیر فنالند در ایران گفت: ظرفیت مطلوبی 
برای تعامل میان شرکت های ایرانی و فنالندی 
وجود دارد و معتقدم می توان تعامل موجود 

بین بخش خصوصی دو طرف را افزایش داد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»کاری کاهیلوتو« در حاشیه نشست مشترک 
اتاق  بین الملل  راهبردی  نظارت  مسئول  با 

بازرگانی و جمعی از فعاالن اقتصادی خراسان 
رضوی به خبرنگار ما گفت: ظرفیت های خوبی 
برای توسعه تعامالت اقتصادی بین ایران و 
فنالند وجود دارد و به عنوان نماینده و واسط 

بین شرکت های ایرانی و فنالندی، دیدگاه...

ظرفیت مطلوبی برای تعامل شرکت های ایرانی و فنالندی وجود دارد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

سفیر فنالند در ایران:

در نشست هماهنگی برنامه ها و همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان صورت گرفت
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دولت  گفتگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
گفت:  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
خراسان رضوی اولویت های مربوط به خود را 
دارد، زیرا سالیانه نزدیک به ۳۰ میلیون زائر 
که  درخواست شده  می کنند.  سفر  استان  به 
مجمع نمایندگان استان با وزارت نیرو رایزنی 
کرده و سهمیه بیشتری در خصوص تخصیص 

برق به استان لحاظ شود.

در  ایسنا،  با   گفت وگو  در  لبافی  اکبر  علی 
رضوی  خراسان  صنایع  برق  قطع  خصوص 
در کشور حدود  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
۷۵ تا ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق 
فعال  درصورت  که  دارد  وجود  نیروگاهی 

بودن این ظرفیت نیاز کشور پوشش داده ...

صنایع خراسان رضوی چشم انتظار تخصیص سهمیه بیشتر برق به استان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

غالمحسین شافعی در پیامی به مناسبت روز 
صنعت و معدن نوشته است: تولید نوآورانه و 
فناورانه در بخش صنعت و معدن موتور اصلی 

برای ایجاد زنجیره ارزش در اقتصاد است.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
روز  مناسبت  به  پیامی  در  ایران  کشاورزی 
این  فعاالن  به  را  روز  این  معدن،  و  صنعت 
بخش و تمامی فعاالن اقتصادی کشور تبریک 

گفته و نوشته است: بخش صنعت و معدن را 
باید پایه اصلی فعالیت های مولد در اقتصاد 

دانست.
به  اشاره  با  پیام خود  غالمحسین شافعی در 

جایگاه بخش صنعت و معدن در...

فعاالن صنعتی و معدنی موتور محرک توسعه اقتصادی هستند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

پیام رئیس اتاق ایران به مناسبت روز صنعت و معدن

بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، همزمان با 
»هفته قوه قضائیه« در یادداشتی ضمن تبریک 
این ایام به خادمان دستگاه قضایی کشور، به 
چند نکته کلیدی در خصوص ارتباط این نهاد 

مهم با فعاالن اقتصادی اشاره کرد.
به  ایران  اتاق  رئیس  یادداشت  کامل  متن 

شرح زیر است:

قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان شاخص 
نظام جمهوری اسالمی ایران، نبض »عدالت« 
را در دست دارد و بار سنگین احقاق حقوق 
آحاد جامعه را بر دوش می کشد. این نهاد با 
حراست از قانون اساسی، مردم را به مفهوم 

»عدل« باورمند می کند و احقاق »حق«  ...

یادداشت رئیس اتاق ایران به مناسبت »هفته قوه قضائیه«:

نقش پُررنگ دستگاه قضا در بهبود فضای کسب و کار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری، 
پیرامون  شده  انجام  اقدامات  کار  دستور  با 
درباره  دبیرخانه  جلسه  چهارمین  مصوبه 
درخواست شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی 
 6۷ از  برداری  بهره  پروانه  اصالح  پیرامون 
هکتار پروانه بهره برداری به 91 هکتار جواز 
درباره  دبیرخانه  مصوبه  پیگیری  و  تأسیس 

برخورداری شهرک ها و نواحی صنعتی غیر 
دولتی از مزایای شهرک های صنعتی دولتی 
و اعمال معافیت ماده 2 قانون حفظ کاربری 

اراضی زراعی و باغها، برگزار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن ...

مغایرت موجود در جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شهرک صنعتی فردوسی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شورای  دبیرخانه  جلسه  دهمین  در 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
»ضرورت  جاری،  سال  در  رضوی  خراسان 
اراضی  کاربری  حفظ  قانون  در  بازنگری 
زراعی و باغ ها« به عنوان یکی از موانع جدی 
توسعه صنعتی و تنگناهای ایجاد شده ناشی 
از اجرای بند »ی« تبصره 1۵ قانون بودجه 

سال 14۰1 بررسی شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
در  دبیرخانه  این  رئیس  لبافی،  اکبر  علی 
ماده  استناد  به  کرد:  اظهار  نشست،  ابتدای 
و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون  یک 

باغها، به منظور حفظ...

در دهمین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی استان مطرح شد

ضرورت اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی 
به  دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی 
ایجاد و  به  موانع و مشکالت مربوط  بررسی 
فعال سازی شهرک های صنفی-صنعتی مشهد 
قالب  در  کالنشهر  این  اصناف  ساماندهی  و 
صنفی-  شهرک های  و  صنفی  مجتمع های 

صنعتی گذشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر 
لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه 
اتاق  سوی  از  که  مکاتباتی  پیرو  کرد:  ابراز 
در  موانع موجود  اصناف مشهد در خصوص 
مسیر راه اندازی شهرک های صنفی- صنعتی 

با دبیرخانه شورای  ...

موانع راه اندازی 40 شهرک صنفی- صنعتی مشهد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نهمین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی استان بررسی شد

در دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی بررسی شد

https://www.mccima.com/?id=79776
https://www.mccima.com/?id=79819
https://www.mccima.com/?id=79848


تیرماه 1401

صفحه 6

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و فنالند 
رضوی  خراسان  ظرفیت  از  می توان  گفت: 
با فنالند در  برای برقراری رابطه ای جدی تر 

موضوعات مرتبط با افغانستان بهره  گرفت.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»غالمحسین جمیلی«، عضو هیات رئیسه اتاق 
با مسئول  در حاشیه نشست مشترک  ایران 

و  بازرگانی  اتاق  بین الملل  راهبردی  نظارت 
رضوی  خراسان  اقتصادی  فعاالن  از  جمعی 
به خبرنگار ما گفت: همه واقفیم که وضعیت 
خاص  جغرافیایی  موقعیت  و  استراتژیک 

مشهد و خراسان رضوی در شمال شرق...

موقعیت خراسان رضوی، فرصتی برای ارتباط با فنالند در حوزه افغانستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست هم اندیشی هیئت رئیسه و جمعی 
»معدن«،  »صنعت«،  کمیسیون های  اعضای  از 
»انرژی« و »حمل ونقل« اتاق بازرگانی خراسان 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  با  رضوی 
استانداری خراسان رضوی، مسائل و مشکالت 
و  نظرات  و  شد  مطرح  اقتصادی  فعاالن 
پیشنهادها درباره رفع موانع تولید بیان گردید. 
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز 

در این نشست، بخش خصوصی و به ویژه اتاق 
بازرگانی را بازوی قدرتمند دولت در استان 

نامید.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

»محمود سیادت«، نایب ...

بخش خصوصی، بازوی قدرتمند دولت در استان خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست هم اندیشی هیئت رئیسه و جمعی از اعضای کمیسیون های اتاق خراسان رضوی با معاون اقتصادی استاندار مطرح شد

رئیس اتاق مشترک ایران و فنالند اذعان کرد:

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق 
حاکمیت  گفت:  رضوی  خراسان  بازرگانی 
آن،  سلیقه ای  تفسیر  از  پرهیز  و  قانون 

دغدغه فعاالن معدنی است.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
احمد رضا صفار طبسی همزمان با فرا رسیدن 
با  گفت وگو  در  معدن،  و  صنعت  ملی  روز 

و  قانون  حاکمیت  کرد:  اظهار  ما  خبرنگار 
مهم  بسیار  آن  سلیقه ای  تفسیر  از  پرهیز 
فعالین  دغدغه  موارد  از  بسیاری  در  است. 
معدنی در همین نکته طالیی خالصه می شود. 
یا مسئول مربوطه در  اینکه یک کارشناس 

یک ...

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد:

پرهیز از تفسیر سلیقه ای قانون، دغدغه فعاالن معدنی است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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در جلسه مشترک کمیسیون های »کشاورزی 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  »تجارت«  و  آب«  و 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موضوع 
قیمت گذاری کاالهای صادراتی و ورود موقت 
صادرکنندگان  چالش های  و  فرصت ها  و 
بخش کشاورزی و مسئله رفع تعهدات ارزی 

صادرکنندگان، بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
جلسه  این  ابتدای  در  مقدم«  شریعتی  »علی 
که مصوبات  است  این  ما  انتظار  اظهار کرد: 
کارگروه توسعه صادرات استان مورد پیگیری 
قرار بگیرد تا مشکالت متعدد حوزه صادرات 

به ویژه قیمت گذاری به...

انتقاد از نحوه قیمت گذاری کاالهای صادراتی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی 
رضوی،  خراسان  بازرگانی  اتاق  عمران  و 
درخواست ها و احصاء نیازهای فعاالن این 
مطالبات  و  مباحث  دولتی،  بخش  از  حوزه 
و  اقتصادی  توسعه  هفتم  برنامه  با  مرتبط 
نیز نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان 
برای  رویداد  این  ظرفیت  به  نگاهی  با 

شرکت های ایرانی، بررسی شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
کمیسیون  این  رئیس  خندان دل،  محسن 
مبنی  جلسه  این  نخست  دستورکار  درباره 
درباره  استانداری  معاونت  درخواست  بر 

دغدغه های فعاالن...

در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد

رفتار متفاوت شهرداری های مناطق نسبت به دفاتر مهندسی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خدمات  کمیسیون  نشست  بیست وهشتمین 
بازرگانی  اتاق  عمران  و  مهندسی  فنی، 
تحلیل  و  بررسی  منظور  به  خراسان رضوی، 
در  فعال  خصوصی  بخش  همکاری  ظرفیت 
دانش  حوزه  در  مرتبط  مراجع  با  حوزه  این 
بنیان، قرارگاه حمایت از فعالیت های اقتصادی 
خراسان رضوی و نهادهای متولی تصمیم سازی 
بخش  پارلمان  محل  در  برنامه نویسی،  و 

خصوصی استان برگزار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
با  »محسن خندان دل«، رئیس این کمیسیون 
بخش خصوصی  هم گرایی  اهمیت  به  اشاره 

برای کسب توفیق در امر       ...

لزوم پُررنگ شدن نقش بخش خصوصی در روند تدوین برنامه توسعه هفتم کشور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد:

در نشست مشترک اعضای کمیسیون های »کشاورزی و آب« و »تجارت« اتاق خراسان رضوی با مسئوالن سازمان توسعه تجارت مطرح شد
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غالمحسین شافعی، در یادداشت خود به بیان 
جزئیاتی از دیدار صمیمانه هیات رئیسه اتاق 
دو طرف  همفکری  و  رئیس جمهور  با  ایران 
برای  توان بخش خصوصی  از  استفاده  برای 

اعتالی اقتصاد پرداخته است.
رئیسه  هیات  خردادماه،   22 یکشنبه  روز 
با  صمیمانه  دیداری  ایران  اتاق  کل  دبیر  و 
رئیس جمهور  رئیسی،  ابراهیم  سید  آیت اهلل 

داشت و رئیس سازمان برنامه وبودجه، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، قائم مقام وزیر صنعت 
و رئیس دفتر رئیس جمهور هم در این جلسه 

حضور داشتند.
در این نشست، رئیس و اعضای هیات رئیسه 

اتاق ایران، نقطه نظرات خود را در ...

بخش خصوصی و دولت، در کنار هم برای اعتالی اقتصاد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

روایت رئیس اتاق ایران از دیدار صمیمانه با رئیس جمهور

و  معدن  کمیسیون  رئیسه  هیات  اعضای 
صنایع معدنی اتاق مشهد با امیررضا رجبی، 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان رضوی دیدار و پیرامون مشکالت 
و چالش های بخش معدن استان، گفتگو و 

تبادل نظر کردند.
و  صنایع  توسعه  موانع  نشست،  این  در 
تولیدات معدنی طرح شد و مقرر گردید تا 

بررسی چالش های مجموعه معادن غیرفعال 
و راکد استان انجام بگیرد.

بر  ناظر  راهبردی  برنامه ریزی  ضرورت 
معادن؛  بر  حاکم  شرایط  و  موجود  واقعیت 
ورود و رسیدگی به چالش های معدن کاری 

و تسهیلگری در...

در دیدار اعضای کمیسیون معدن اتاق مشهد با رئیس سازمان صمت خراسان رضوی مطرح شد:

بررسی موانع و مشکالت پیش روی توسعه فعالیت های معدنی استان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اعضای  اندیشی  هم  نشست  دومین  در 
کارگروه معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با 
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی خراسان رضوی، بر ضرورت 
فعال سازی معادن راکد استان با هدف تحول 
مناطق  در  ویژه  به  اشتغالزایی  و  اقتصادی 

محروم تاکید شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت 
نشست  این  در  آنچه  درباره  استان  گوی  و 
مطرح شد، اظهار کرد: اگر بتوانیم 46۰ معدن 
منفعل استان را فعال کنیم تحول بسیار عظیم 

اقتصادی، اشتغالزایی...

ضرورت فعال سازی 460 معدن راکد خراسان رضوی با هدف تحول اقتصادی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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جلسه هم اندیشی کمیسیون معدن و صنایع 
با  بازرسی  سازمان  و  مشهد  اتاق  معدنی 
معدنکاران  مشکالت  و  موانع  رفع  رویکرد 
خراسان رضوی در محل اتاق مشهد برگزار 

شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
این کمیسیون  احمدرضا صفارطبسی، رئیس 

محدوده  ها  سنگین  قیمت های  به  اشاره  با 
در  گفت:  مزایده ها  در  معدنی  زمین های  و 
مزایده ها قیمت های نجومی برای محدوده و 
زمین های معدنی تعیین می شود. بایستی قبل 
پیشنهاد  استعالمات گرفته شود.  مزایده،  از 

می کنم سازمان صنعت، معدن و تجارت...

تالش برای تامین حقوق مغفول معدن داران خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و سازمان بازرسی استان مطرح شد

ریلی روسیه، آذربایجان،  از مسیر  استفاده 
روند  در  تسریع  برای  پاکستان  و  ایران 
تجارت در منطقه پیشنهادی بود که رئیس 
شورای مشترک تجاری روسیه و ایران در 

دیدار با رئیس اتاق ایران مطرح کرد.
این  روسیه،  علیه  تحریم ها  به  توجه  با 
کشور بازنگری در مسیرهای تجاری برای 
دسترسی آسان تر به بازار هند و پاکستان را 

در دستورکار قرار داده و تقویت مسیر ریلی 
در ایران و پاکستان و تکمیل پروژه راه آهن 
همین  به  می کند.  دنبال  را  رشت-آستارا 
مشترک  شورای  رئیس  دیدار  در  منظور 
ایران  اتاق  با رئیس  ایران  و  تجاری روسیه 

پیشنهاد تشکیل  ...

در دیدار رئیس شورای مشترک تجاری روسیه و ایران با غالمحسین شافعی مطرح شد

مسکو تقویت مسیر ریلی روسیه-آذربایجان-ایران-پاکستان را دنبال می کند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
خراسان رضوی گفت: در سه ماهه نخست 
امسال بیش از 6۰ واحد صنعتی بین 2۰ تا 

2۰۰ درصد ارتقای ظرفیت تولید داشتند.
رجبی  امیررضا  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت 
معدن  صنعت،  خانه  محل  در  تولید  دهه 
سه  در  افزود:  رضوی  خراسان  تجارت  و 

ماهه نخست امسال 9۸ پروانه بهره برداری 
صنعتی با 9۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در  نفر  و 9۰۰  یکهزار  برای  اشتغالزایی  و 

خراسان رضوی صادر شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 

خراسان رضوی...

رییس سازمان صمت خراسان رضوی خبر داد

افزایش ظرفیت تولید 60 واحد صنعتی خراسان رضوی در بهار امسال

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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ابراهیم  با  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  اعضاء 
و  کردند  دیدار  جمهوری  رئیس  رئیسی 
به  ایران  اقتصادی  کالن  مسائل  درباره 

گفت وگو پرداختند.
معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  هیأت رئیسه 
رئیسی،  ابراهیم  با  ایران  کشاورزی  و 
رئیس جمهوری دیدار کردند. در این دیدار 
مهم ترین موضوع های اقتصادی، راهکارها و 

موانع حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد 
کشور بررسی شد.

هیات  اعضای  با  دیدار  در  رئیسی  ابراهیم 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیسه 

کشاورزی کشور بر حضور میدانی بخش ...

در دیدار رئیس جمهور با هیأت رئیسه اتاق ایران تأکید شد

موانع ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی برطرف شود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

با  مجلس  عمران  کمیسیون  نشست  در 
کمیسیون های تخصصی احداث و خدمات فنی 
و مهندسی و کمیسیون حمل ونقل و لجستیک 
اتاق ایران به موانع و مشکالت این بخش از 
اقتصاد تاکید شد؛ مجلس از ظرفیت اتاق ایران 

و بخش خصوصی استفاده بهتری کند.
مجلس  عمران  کمیسیون  مشترک  نشست 
شورای اسالمی با کمیسیون احداث و خدمات 

و  حمل ونقل  کمیسیون  و  مهندسی  و  فنی 
لجستیک اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست که توسط معاونت امور 
مجلس اتاق ایران برگزارشده بود، غالمحسین 
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران... 

از ظرفیت اتاق ایران در تدوین قوانین و بررسی لوایح استفاده شود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس تاکید شد

نمایندگان  هیات  جلسه  دومین  و  چهل  در 
اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نتایج مصوبات 
و  شد  بررسی  هیات  این  پیشین  جلسات 
گزارشی نیز از برش استانی طرح پایش ملّی 

محیط کسب و کار ارائه گردید.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
بر  مشهد  اتاق  رئیس  نایب  سیادت،  محمود 

و  اساسی  موضوع  سه  تا  دو  پیگیری  لزوم 
مهم فعاالن اقتصادی استان از سوی اتاق در 
ماه های آتی تاکید و اظهار کرد: اتاق می بایست 
اقدامات پژوهشی قابل توجهی در مسائل مهم 
اقتصادی استان انجام دهد و در نهایت، مسیر 

طی شده در تحقیقات و پیگیری ها...

در چهل ودومین جلسه هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق مشهد مطرح شد

رتبه خراسان رضوی در وضعیت محیط کسب وکار و امنیت سرمایه گذاری

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قطر در دیدار با 
غالمحسین شافعی با استقبال از توسعه روابط 
ایران و قطر بر حمایت از بخش خصوصی دو 
ایرانی در  کشور و همچنین رفع موانع تجار 
مسیر تبادالت تجاری با این کشور تأکید کرد.

در جریان سفر هیات تجاری ایران به قطر و 
برگزاری هشتمین اجالس کمیسیون مشترک 
ایران و قطر، روسای  اقتصادی  همکاری های 

اتاق های بازرگانی دو کشور دیدار کردند.
در این دیدار خلیفه بن جاسم آل ثانی، رئیس 
اتاق بازرگانی و صنایع قطر با اشاره به عالقه 
این کشور به توسعه مبادالت تجاری با ایران، 
گفت: برای توسعه مبادالت تجاری با ایران 

بسیار مشتاق هستیم. اتاق بازرگانی قطر ...

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قطر در دیدار با غالمحسین شافعی تأکید کرد

آماده رفع موانع تجارت تجار ایرانی با قطر هستیم

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در جریان سفر هیات تجاری ایران به قطر 
کمیسیون  اجالس  هشتمین  برگزاری  و 
و  ایران  اقتصادی  های  همکاری   مشترک 
قطر، روسای اتاق بازرگانی دو کشور، تفاهم  

نامه همکاری امضا کردند.
تفاهم نامه قرار شد شورای  این  بر اساس   
تجارت با ایران  ذیل  اتاق بازرگانی  قطر  
تشکیل شود و این شورا در ارتباط مستمر 

و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  با  موثر  و 
کشور  دو  تجار  و  بازرگانان  تا  باشد  قطر 
در مراودات تجاری  با  یکدیگر، مشکالت 
احتمالی را شناسایی وبرطرف کنند. این اقدام 
دو  بین  پایدار  تجارت  زمینه  ساز  تواند  می  

کشور و سرمایه  گذاری  های مشترک به  ...

به دنبال سفر هیات تجاری ایران به قطر انجام شد

امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق های بازرگانی ایران و قطر

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

کمیته  تشکیل  پیشنهاد  با  ایران  اتاق  رئیس 
مشترک  اتاق های  میان  سرمایه گذاری  ویژه 
ایران و قطر جهت شناسایی و پیگیری موارد 
سرمایه گذاری، بر توسعه همکاری های تجاری 

دو کشور تأکید کرد.
و  مدیره  هیات  اعضاء  ایران،  اتاق  رئیس 
از  نمایندگانی  قطر،  و  ایران  مشترک  اتاق 
کمیسیون های تخصصی، مدیران شرکت های 

صادراتی و تولیدی و فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی که در قالب هیاتی تجاری به قطر به 
سر می برند در همایش مشترک تجاری قطر 
و ایران در دوحه شرکت کردند. غالمحسین 
شافعی رئیس اتاق ایران در این همایش ضمن 

ارائه پیشنهاد هایی برای توسعه...

غالمحسین شافعی در همایش مشترک تجاری قطر و ایران مطرح کرد

کمیته ویژه سرمایه گذاری میان اتاق های مشترک ایران و قطر تشکیل شود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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سفر هفته گذشته رییس جمهور تاجیکستان 
جمهور  رییس  با  وی  دیدار  و  ایران  به 
کشورمان سرآغاز فصلی نوین برای توسعه 
از سالها سردی  بعد  این کشور،  با  تجارت 
تازه ای  های  افق  که  است  فی مابین  روابط 
را به روی استانی مانند خراسان رضوی نیز 

می گشاید.
پایتختی  با  تاجیکستان،  ایرنا،  گزارش  به 

کشور  کوچکترین  عنوان  به  دوشنبه،  شهر 
آسیایی، یک منطقه کوهستانی است که در 
بخش آسیای  میانه قرار دارد و با کشورهای 
افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان هم مرز 

است.
این کشور به طور کلی بین خشکی محصور ...

افق توسعه تجارت خراسان رضوی با تاجیکستان/ رشد ۱600 درصدی صادرات

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

به  قزاقستان  رئیس جمهور  با سفر  همزمان 
با  قزاقستان  و  ایران  تجاری  همایش  ایران 
برگزار  مشترک  همکاری  سند   11 امضای 
شد. در این همایش که با حضور رئیس اتاق 
تجارت  وزیر  و  نخست وزیر  معاون  ایران، 
قزاقستان، معاون امور معادن و فرآوری مواد 
وزارت صنعت، معاون اقتصاد و برنامه ریزی 
وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق بازرگانی 

اتاق  اعضای  و  رئیس  قزاقستان،  المللی  بین 
از  جمعی  و  قزاقستان  و  ایران  مشترک 
نمایندگان شرکت های تجاری ایرانی و قزاق 
در محل اتاق ایران برگزار شد، دو طرف بر 

توسعه روابط تجاری مشترک تأکید کردند.

آمادگی قزاقستان برای افزایش صادرات گندم به ایران، تا یک میلیارد دالر

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در همایش تجاری مشترک دو کشور تأکید شد

ضمن  تهران  در  آذربایجان  جمهوری  سفیر 
دعوت از شرکت های ایرانی برای بازسازی و 
توسعه منطقه قره باغ، گفت: ساخت مدرسه و 
بیمارستان به ایرانی ها واگذار شده و همچنان 

فرصت های خوبی برای همکاری وجود دارد.
علی علیزاده، سفیر جمهوری آذربایجان در 
تهران، با حضور در اتاق ایران با غالمحسین 
شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی دیدار 

و گفت وگو کرد.
جمهوری  سفیر  دیدار،  این  ابتدای  در 
آذربایجان در تهران گفت: آذربایجان و ایران 
دو کشور نزدیک، برادر و دوست هستند که 
برقرار  کشور  دو  مردمان  بین  زیاد  ارتباط 

است و رئیس جمهوری...

ساخت مدرسه و بیمارستان در قره باغ به شرکت های ایرانی ها واگذار شده است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران در دیدار با غالمحسین شافعی
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ماه  چهارمین  برای  گندم  بین المللی  قیمت 
متوالی افزایش یافت؛ در اردیبهشت ماه قیمت 

گندم ۵,6 درصد افزایش یافت.
چهارمین  برای  گندم  بین المللی  قیمت 
می،  ماه  در  یافت؛  افزایش  متوالی  ماه 
)اردیبهشت ماه( این افزایش قیمت حدود ۵.6 
درصد بود. این افزایش قیمت نسبت به ارزش 
درصد   ۵6.2 حدود  گذشته،  سال  در  گندم 

بوده است.
ملل  کشاورزی  و  خواروبار  جهانی  سازمان 
قیمت  شاخص  که  کرده  اعالم  )فائو(  متحد 
مواد غذایی جهان در ماه می برای دومین ماه 
متوالی کاهش یافته، اما قیمت گندم و گوشت 
ماکیان در این ماه همچنان باالتر رفته است...

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد اعالم کرد

جهش قیمت جهانی گندم در سال گذشته به ۵6 درصد رسید

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ایران  آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر 
مختلف  بخش های  در  تولید  هزینه های 
محصوالت و خدمات کشاورزی در زمستان 
سال گذشته از 19 تا 162 درصد افزایش 
قیمت را نسبت به زمستان سال 99 تجربه 

کرده است.
مرکز آمار ایران در گزارشی، متوسط قیمت 
خدمات  هزینه  و  محصوالت  تولیدکننده 

کشاورزی در زمستان سال گذشته را اعالم 
کرد.  بر اساس این گزارش در بخش غالت 
در زمستان سال 14۰۰، متوسط قیمت ذرت 
دانه ای سه هزار و ۳4۳ تومان بوده که نسبت 
به فصل مشابه سال قبل معادل 1۸.9 درصد 

افزایش داشته  است...

روایت مرکز آمار ایران از تورم بخش کشاورزی در زمستان ۱۴۰۰

قیمت تولید در بخش های مختلف کشاورزی ۱۹ تا ۱6۲ درصد افزایش یافت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

به گزارش دنیای اقتصاد، تامین نیازهای صنایع 
جدی  چالش  با  تولیدی  رشته   فعالیت   های  و 
تولید  سکته  از  می   توان  را  این  روبه روست. 
مانور  و کاهش قدرت  از صنایع  بسیاری  در 
که  حاال  همین  دید.  جهان  بزرگ  بنگاه   های 
بخش اعظمی از ساکنان جهان با واکسیناسیون 
از گزند بیماری کرونا در امان هستند، بسیاری 
از مناطق جهان با پاندمی درگیرند و چین در 

رأس آنهاست.
درگیری چین با این ویروس هم موجب شده 
نتوانند  کشور  این  در  فعال  صنایع  تا  است 
جهان  برتر  بنگاه   های  نیاز  تامین  به  به موقع 
خودرو،  صنایع  در  مختلف  کشورهای  در 

کامپیوتر، لوازم خانگی و...

زنجیره تامین در فاز استرس

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

پاندمی و جنگ اوکراین، تولید جهانی را پس از ۲۴سال با اختالل روبه رو کرد
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طرح کالن چارچوب اقتصادی »ایندوپاسیفیک« 
چه اهدافی را دنبال می کند؟ اوایل خردادماه 
»جو بایدن« به شکل        گیری یک توافق اقتصادی 
کرد  اشاره  آسیایی  کشورهای  از  تعدادی  با 
چین  نفوذ  گسترش  با  مقابله  آن  هدف  که 
منطقه  عنوان شد. پروژه ای که طبق  این  در 
اعالم دولت آمریکا 6۰ درصد جمعیت جهان 
را  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  4۰ درصد  و 

در بر می گیرد. بازوی پژوهشی اتاق ایران در 
تحوالت  پایش  از  خود  گزارش  جدیدترین 
جاده ابریشم  پروژه  رقیب  بررسی  به  جهان 
بر  و  گزارش  این  براساس  است.  پرداخته 
کرده،  منتشر  کاخ سفید  که  اطالعاتی  مبنای 

چهار هدف کالن این ...

در گزارش پایش تحوالت تجاری مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی شد

چهار هدف رقیب جاده ابریشم

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

با  لزوما  آب  بحران  کانون های  تشخیص 
شاخص    های بحران آب امکان پذیر نیست، 
و  اقتصادی  توسعه  مبانی  به  توجه  با  بلکه 
در ظرف تحلیلی جامع ممکن است و با این 
غیرعامل،  دفاع  دیدگاه  بر  تاکید  با  و  نگاه 
جغرافیای  در  آب  بحران  عمده  کانون  دو 
و  بی    رویه شهرنشینی  توسعه  شامل  ایران، 
تقاضای فزاینده برای تامین آب شهرهای 

بزرگ و توسعه بی   رویه کشاورزی در فضای 
باز و بهره    برداری بی    رویه از سفره    های آب 

زیرزمینی و فرونشست آبخوان ها هستند.
اظهار  آب  منابع  مدیریت  ارشد  کارشناس 
چارچوب  در  آب  بحران  کانون های  کرد: 

تحلیلی منسجم...

کانون های بحران آب ایران کدامند؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
عملیاتی  برنامه  در  گفت:  رضوی  خراسان 
تدوین شده طی یک دوره چهار ساله خود را 
موظف کرده ایم که هیچ معدن فعالی در استان 
به دلیل مشکالت تعطیل نشود. همچنین تعهد 
استان  معدن   ۵۳2 جاری  سال  در  کرده ایم 
معادن  فعال سازی  زیرا  شود  تکلیف  تعیین 

کمک حال اقتصاد کشور است.

امیررضا رجبی در دومین  ایسنا،  به گزارش 
همایش تخصصی تالشگران معدن و صنایع 
پارس  هتل  در  که  رضوی  خراسان  معدنی 
خراسان  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مشهد 

رضوی در بخش معدن...

تعیین تکلیف ۵۳۲ معدن در خراسان رضوی تا انتهای سال

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس سازمان صمت استان خبر داد:
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شرکتهای  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
دولت  گفت:  رضوی  خراسان  دانش بنیان 
می تواند در راستای تحقق شعار سال و حمایت 
از شرکت های دانش بنیان، از نقش مشورتی و 
کارشناسی تشکل های بخش خصوصی بهره 

گیرد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

با  در گفت وگو  بجستانی«  مدنی  »سیدمهدی 
خبرنگار ما اظهار کرد: تاکید استاندار و رئیس 
اتاق ایران در جلسه شورای گفت وگوی دولت 
لزوم  بر  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 

»جلوگیری از انحرافات احتمالی...

نقش تشکل های بخش خصوصی در حفظ شان و جایگاه دانش بنیان ها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی تاکید کرد:

و  ایران  حالل  تجارت  کنفرانس  اولین  در 
کرواسی تاکید شد پرواز مستقیم بین  ایران 
اروپا  شرق  جنوب  کشورهای  از  برخی  و 
بازارهای  به  تا سرعت دسترسی  ایجاد شود 
حمل ونقل  هزینه  و  یابد  افزایش  بین المللی 

کاهش یابد.
اولین کنفرانس تجارت حالل ایران و کرواسی 
و جنوب شرق اروپا با میزبانی موسسه جهانی 

حالل وابسته به اتاق ایران برگزار شد.
سخنرانی  با  رسمی  طور  به  کنفرانس  این 
و  ایران  پارلمانی  دوستی  گروه  روسای 
سفیر  معاون  ایران،  اتاق  رئیس  کرواسی، 
کرواسی در ایران مدیران ارشد اتاق ایران و 

موسسه جهانی حالل و رئیس...

ایران آماده همکاری با کرواسی برای تامین محصوالت حالل کشورهای منطقه است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در اولین کنفرانس تجارت حالل ایران و کرواسی مطرح شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
خراسان رضوی گفت: بر اساس بررسی های 
آالیندگی ها  از  درصد   ۵.4 تنها  شده  انجام 
در هوای کالنشهر مشهد مربوط به صنایع و 

معادن است.
از  حفاظت  هفته  به  اشاره  با  رجبی  امیررضا 
اخیر  سال  چند  در  افزود:  زیست،  محیط 
به  روند  صنعتی  واحدهای  آالیندگی های 

خراسان  صنایع  حرکت  و  داشته  کاهش  رو 
رضوی به سمت صنعت سبز و فاقد آالینده 
این  تداوم  که  طوری  است،به  شده  آغاز 
دانش  )تولید،  جدید  سال  در  بویژه  حرکت 
بنیان و اشتغال آفرین( با همکاری شرکتهای 

دانش بنیان ادامه دارد...

سهم صنایع در آالیندگی مشهد تنها ۵.4 درصد است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست مسئوالن سازمان صمت خراسان رضوی با فعاالن اقتصادی تشریح شد
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توسعه  اگر  می گوید:  ایران  اتاق  رئیس 
منطقه ای به عنوان محور برنامه هفتم توسعه 
توسعه  به  رسیدن  برای  مسیر  بگیرد،  قرار 

هموارتر خواهد بود.
اتاق ایران در سال های اخیر، با تاکید بر لزوم 
منطقه ای  توسعه  برای  سازوکاری  تدوین 
تجربه  به  توجه  با  را  مطالعه ای  کشور،  در 
کشورهایی که توانستند مسیر توسعه یافتگی 

در  را  آن  نتیجه  و  داده  انجام  کنند،  طی  را 
اختیار دولت وقت قرار داده است.

به اعتقاد بخش خصوصی مسیر توسعه یافتگی 
بر  و  می گذرد  منطقه ای  توسعه  از  کشور 
و  دولت  همکاری  با  دارد  سعی  اساس  این 
نمایندگان مجلس این الگو در برنامه هفتم ...

غالمحسین شافعی در نشست با مسئوالن و فعاالن اقتصادی استان همدان

برنامه هفتم توسعه، بر مبنای توسعه منطقه ای تدوین شود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

یک صنعتگر خراسانی بر ضرورت توجه به 
طرح »آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان« 
به منظور تامین نیروی کار صنعت و اهمیت 
ایفای مسئولیت اجتماعی صنعتگران در این 

حوزه تاکید کرد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
عبداهلل یزدان بخش مدیر گروه کارخانجات 

ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  الستیک  پارت 
گفت: مشکل اساسی واحدهای صنعتی کمبود 
طرح هایی  از  باید  لذا  است،  ماهر  کارگر 
و  ایران  شغلی  دوگانه  »آموزش  همچون 

آلمان« نهایت بهره را برد.
یزدان بخش اظهار کرد: طرح ....

یک صنعتگر تاکید کرد

طرح آموزش دوگانه شغلی، روشی موثر در تامین نیروی ماهر صنایع

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

 حدود هفت سال پیش رئیس وقت سازمان 
صمت استان، راه اندازی شهرک پوشاک در 
مشهد را در دستور کار اداره متبوع خود قرار 
داد و از آن به عنوان موتور محرک صنعت 
نساجی یاد کرد؛ در سال های بعد، مسئوالن 
استانداری،  اصناف،  اتاق  در  استان  مختلف 
مربوط  های  دیگر دستگاه  و  سازمان صمت 
هر یک هرازگاهی بحث راه اندازی شهرک 

پوشاک مشهد را پیش می کشیدند و بعضی 
از اهتمام ویژه به آن خبر می دادند؛ چند بار 
برای  مطالعه  و  زمین  اعطای  از  صحبت  هم 
جانمایی درست و پیگیری امور مربوط به آن 
برای تبدیل به شهرک صنفی شد اما تا زمان 

نگارش این...

شهرک پوشاک گرفتار وعده های توخالی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بعد از گذشت 7 سال هیچ اقدامی برای ایجاد شهرک پوشاک مشهد انجام نشده است
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دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی 
ابراز  برق صنایع  به محدود شدن  اشاره  با 
عقیده کرد: وضعیت حاکم بر صنعت به هیچ 
عنوان مساعد نیست و اکنون صنعت ظرفیت 
پذیرش بار مالی اضافی برای تولید را ندارد. 
در دوران ۳ ماهه پیک مصرف برق در عمل 
کارخانه های بزرگ سیمان و فوالد قربانیان 

اصلی کمبود برق هستند.

ایسنا  با  گفت وگو  در  مردای  امیرمهدی 
درخصوص تاثیرات محدودیت برق صنایع 
اظهار کرد: در حال حاضر در وضعیت پیک 
میان  توافق  بنابر  و  هستیم  برق  مصرف 

معاونان محترم وزیر صمت و...

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی مطرح کرد

کارخانه های سیمان و فوالد، قربانیان اصلی کمبود برق

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

با توجه به کمبود برق در کشور در روزهای 
مصرف  هرسال  گرفتن  پیشی  و  سال  گرم 
سال9۵  شهریور  در  هیئت وزیران  تولید،  از 
عمومی  نهادهای  و  دولتی  سازمان های 
غیردولتی را موظف به تأمین 2۰ درصد برق 
مصرفی خود از انرژی های تجدید پذیر کرد؛ 
وجه التزام آن را هم در صورت تأمین نشدن 
افزایش  خورشیدی،  انرژی  درصدی   2۰

تعرفه 2۰ درصد از برق مصرفی ادارات بر 
اساس نرخ تجدید پذیر قرار داد که بعد از 
دو سال یعنی تا انتهای شهریور 9۷، باید انجام 

می شد.
شرکت توانیر در نامه ای به شرکت های برق 

منطقه ای ...

مصوبه برقی دولت پشت درهای بسته ادارات

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بعد از گذشت 6 سال از مصوبه دولت برای سهم 20 درصدی برق خورشیدی تنها 10 درصد ادارات آن را اجرا کردند

یک پژوهش معتبر، تصویری تازه از وضعیت 
تاالب   های کشور ارائه کرد. در این تصویر اثر 
)دست   اندازی  غیراقلیمی  و  اقلیمی  تغییرات 
با بارگذاری بیش از اندازه( بر  به منابع آبی 
محاسباتی  با  خطر،  در  حوضه آبی  و  6تاالب 
تازه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی 
نیز  و  مناطق  این  در  تعرق  و  تبخیر  میزان 
این  به  ورودی  روان آب   های  تغییرات  سطح 

6ناحیه نشان می دهد که اثر فشار آبی ناشی 
از بارگذاری   های کشاورزی و شهری بر تبخیر 
و تعرق چیرگی داشته و عامل اصلی مشکالت 
نیز همین مساله است. در واقع،  آبی مناطق 
تضعیف وضعیت هیدرولوژیک این 6 منطقه 

بیش از آنکه به...

سایه انقراض بر منابع آبی؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

محققان در یک پژوهش علمی بررسی کردند
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مدل14۰1 اعطای وام تولید مشخص شد. در 
دستورالعمل وزارت »صمت« تاکید شده است 
تزریق پول به بنگاه های صنعتی چهار شرط 
تجارت،  و  تولید  متولی  اعالم  برمبنای  دارد. 
منابع بانکی قرار است صرف طرح هایی شود 
که در نتیجه آن تولید و اشتغال تثبیت شود یا 
افزایش یابد. در عین حال، بخشی از منابع به 
تولیدکنندگان محصوالت با فناوری باال خواهد 

تکمیل طرح های  نیز صرف  بخشی  و  رسید 
برای  »صمت«  وزارت  خواهد  شد.  صنعتی 
با  مطابق  بانکی  منابع  مصرف  صحت سنجی 
اهداف مورد نظر بنگاه های درخواست کننده، 

کمیته نظارتی را نیز تشکیل داده است...

چهار شرط شارژ مالی بنگاه ها اعالم شد

مدل ۱40۱ تسهیالت تولید

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

نمایندگی  دفتر  خردادماه   ۳۰ امروز  ظهر 
از  حمایت  صندوق  تخصصی  مادر  شرکت 
تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته )صحا( در 

خراسان رضوی افتتاح شد.
امیرضا رجبی، رئیس سازمان صمت استان در 
آیین افتتاحیه این دفتر اظهار کرد: امروز با 
افتتاح این دفتر نمایندگی حلقه مفقوده که در 
حوزه حمایت از صنایع پیشرفته وجود داشت، 

از بین رفت. در واقع با حمایت هیات مدیره 
این صندوق فضا برای ورود صنابع تبدیلی به 

حوزه فناوری تسهیل می شود.
خراسان  صنایع  خوشبختانه  افزود:  وی 
الکترونیک،  قطعه سازی،  حوزه  در  رضوی 
ماشین سازی و صنایع غذایی و... قدمت زیادی 

آغاز فعالیت دفتر نمایندگی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

همکاری  با  می گوید:  ایران  اتاق  رئیس 
تعیین  مورد  در  پاسخی  پژوهش ها،  مرکز 
صندوق  به  ارزی  بدهکاران  اقساط  تکلیف 
توسعه ملی ارایه شده که نشان می دهد 94 
تسهیالت این صندوق به دولتی ها ارائه شده 
۵درصد  از  کمتر  خصوصی  بخش  سهم  و 

است.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نگاهی 

ماه  یک  طول  در  که  اقداماتی  مجموعه  به 
گذشته صورت گرفته داشت.

سوی  از  همایشی  برگزاری  به  ابتدا  در  او 
سازمان خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: 

راضی نبودن هیچ یک از ارکان  و نهادها ...

غالمحسین شافعی در نشست شورای روسای اتاق های سراسر کشور

۹4 درصد تسهیالت صندوق توسعه ملی به دولتی ها پرداخت شده است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره 
در  گفت:  استان  این  مالیاتی  درآمدهای 
دوماه اول امسال میزان سهمیه ای که سازمان 
کرد  تعیین  استان  برای  کشور  مالیاتی  امور 
میزان  این  از  که  بود  تومان  میلیارد   1۸۸۰
1۷۵۰ میلیارد تومان وصول و به خزانه دولت 
واریزشده است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۵۸ درصد رشد را نشان می دهد.

روزنامه  با  گفت وگو  در  مدبرنیا  احمدرضا 
فرم  از  استفاده  مهلت  تمدید  از  خراسان، 
که  مشاغلی  که  این  و  گفت  ماده1۰۰ 
درآمدشان در سال 14۰۰ بیش از 4,۸ میلیارد 
تومان نباشد، می توانند از فرم ماده1۰۰ برای 

اظهار مالیاتی خود استفاده ...

رشد ۵8درصدی وصول مالیات در خراسان رضوی 

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری 
در ایران شواهد روشنی از وضعیت نابسامان 
اقتصاد در پاییز14۰۰ ارائه می کند. عملکرد 
مولفه های  قالب  در  که  دولت  نامناسب 
مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته، مهم ترین 
را  سرمایه گذاری  ناامنی  که  است  عاملی 
تابستان14۰۰  به  نسبت  پاییز14۰۰  در 
افزایش داده است.اثر سوء اقدامات دولت 

در همه گزارش ها تکرار شده است.
 14۰۰ پاییز  در  کشور  در  سرمایه  ناامنی 
تشدید شد. این موضوع را می   توان از خالل 
امنیت  »پایش  گزارش  جدیدترین  مطالعه 
سرمایه« متوجه شد. افزایش ۰۵/ ۰واحدی 

در نرخ امنیت سرمایه....

عقبگرد امنیت سرمایه گذاری

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

۶۷۱۵ فعال اقتصادی در یک نظرسنجی اعالم کردند

هیات تجاری متشکل از رئیس اتاق ایران و 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و شرکت های 
اکبر  علی  همراه  به  تولیدی  و  صادراتی 
محرابیان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی 
این  عازم  برای سفری ۵ روزه  قطر  و  ایران 

کشور شد.
ایران،  اتاق  رئیس  از  متشکل  تجاری  هیات 
ایران  مشترک  اتاق  اعضای  و  مدیره  هیات 

مدیران  تخصصی،  کمیسیون های  قطر،  و 
فعاالن  و  تولیدی  و  صادراتی  شرکت های 
اقتصادی بخش خصوصی به همراه علی اکبر 
محرابیان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی 
این  برای سفری ۵ روزه عازم  ایران و قطر 

کشور شد...

هیات تجاری بخش خصوصی ایران به دوحه سفر کرد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

به سرپرستی رئیس اتاق ایران
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تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
خراسان رضوی گفت: به دنبال رشد صادرات 
میلیارد دالر طی چهار سال  رقم 9  تا  استان 
هستیم که با تعامالت خوب صورت گرفته با 
کشورهای همسایه به ویژه افغانستان محقق 

گردد.
امیررضا رجبی امروز، چهارشنبه یکم تیرماه 
در همایش معرفی فرصتهای تجاری و افتتاح 

مرکز تجاری ایران در افغانستان که همزمان 
با دهه تولید و تجارت در محل سازمان صمت 
استان برگزار شد، عنوان کرد: هدف گزاری 
جدید ما، توسعه صادرات و تعامالت تجاری با 

همسایگان است...

رییس سازمان صمت استان خبر داد

هدفگذاری برای صادرات ۹ میلیارد دالری خراسان رضوی تا افق ۱404 

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بورسی  صنعتی  شرکت های  تولید  شاخص 
در اردیبهشت امسال با رشد 1۷,۷ درصدی 
از  باالترین سطح خود  به  قبل  ماه  به  نسبت 
شاخص  است.  رسیده  تاکنون  گذشته  آبان 
 ۳۸.۸ رشد  با  نیز  شرکت ها  این  فروش 

درصدی مواجه شده است.
گزارش  نتایج  مجلس  پژوهش های  مرکز 
در  ایران  اقتصاد  حقیقی  بخش  پایش 

و  صنعت  )بخش   14۰1 ماه  اردیبهشت 
معدن(، را منتشر کرده است. بر اساس این 
گزارش در اردیبهشت امسال، شاخص تولید 
ماه  به  نسبت  بورسی  صنعتی  شرکت های 
و  درصدی   1,۵ افزایش  با  قبل  سال  مشابه 

نسبت به ماه ...

تولید و فروش صنایع بورسی در اردیبهشت ۱۷,۷ درصد رشد کرد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

پس از آغاز ترانزیت تمام ریلی قزاقستان از 
مسیر ایران به اروپا و ارسال محموله ترانزیتی 
اولین   ، کشورمان  مسیر  از  هند  به  روسیه 
قطار باری بین المللی چین به ایران نیز روز 
دوشنبه به مقصد بندر انزلی حرکت کرد.حلقه 
های باقی مانده تکمیل نقش ترانزیتی ایران 

چیست؟
و حرکت  ریلی  تمام  ترانزیت  آغاز  از   پس 

ایران،  مسیر  از  قزاقستان  کانتینری  قطار 
روز دوشنبه ۳۰ خرداد هم اولین قطار باری 
بین المللی »عبور از دریای خزر« از »یین چوان« 
انزلی  بندر  سمت  به  چین  غرب  شمال  در 
حرکت کرد تا پازل های تکمیل کننده  نقش 

حیاتی ایران در مسیر ترانزیتی شرق به ...

فصل جدید ترانزیت از ایران

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد؛
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چه سیاست هایی می تواند اثر شوک         قیمتی 
بر خانوارهای ایرانی را به حداقل برساند؟ 
صمت  وزارت  پژوهشی  بازوی  گزارش 
پول  بین        المللی  صندوق  تحلیل  برمبنای 
سیاست های  درحال حاضر  می دهد،  نشان 
رژیم        های  یارانه،  پرداخت  همچون  مالی 
ارزی انعطاف        پذیر و نقل و انتقاالتی که سهم 
مصرف دولت را افزایش می دهد، می تواند 

در کوتاه مدت نقش موثری در کاهش اثرات 
منفی شوک        های قیمت موادغذایی بر مصرف 
خانوارها داشته باشد، اما در بلندمدت قطعا 
شکاف  تعمیق  دلیل  به  سیاست ها  این 
دولت  هزینه        های  افزایش  و  کسری بودجه 

نمی تواند راهکار موثری باشد...

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بررسی کرد

۹ گام کنترل شوک قیمت غذا

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خراسان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
رضوی گفت: 1۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی طی سه ماه نخست امسال برای استان 

تصویب شده است.
افزود:  نائینی  خواجه  رضا  ایرنا،  گزارش  به 
این میزان سرمایه گذاری متعلق به 1۰ طرح 
طرح   1۳ و  است  خارجی  گذاری  سرمایه 
سرمایه گذاری خارجی نیز در حال اخذ مصوبه 

خارجی  سرمایه گذاری  هیات  در  تصویب  و 
استان است که رقم سرمایه گذاری آنها ۵4 

میلیون دالر است.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاران خارجی استان 
خراسان رضوی در این بازه زمانی در زمینه 

هایی...

۱0 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی تصویب شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رییس اداره ترانزیت راهداری و حمل و نقل 
های  هزینه  گفت:  رضوی  خراسان  جاده ای 
زیاد عبور ترانزیتی کاال یا همان )طی مسیر(

و  ناوگان  شده  موجب  ترکمنستان  خاک  از 
شرکتهای حمل و نقل ایرانی انگیزه ای برای 
ترانزیت کاال از مسیرهای جاده ای همسایه 

شمالی به آسیای مرکزی نداشته باشند.
مرتضی مجردی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 

افزود: میانه خرداد ماه بود که ترکمنستان به 
سرخس  مرز  در  کاال  ترانشیپمنت  سال   2
ترکمنستانی  ناوگان  توسط  رضوی  خراسان 
با  ترانزیتی  ناوگان  تردد  مجوز  و  داد  پایان 

دیگر ملیت ها از این کشور را صادر کرد...

هزینه های زیاد ترانزیت کاال از ترکمنستان، ناوگان ایرانی را زمین گیر کرد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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شیوه  اطالعیه ای  صدور  با  ایران  گمرک 
از  روسیه  به  کاال  برخورداری صادرکنندگان 
ساده سازی  »کریدور  پروژه  ویژه  تسهیالت 

شده گمرکی« را اعالم کرد.
به  توجه  با  اطالعیه ای  در  ایران  گمرک 
امکان  از  روسیه  گمرک  با  اخیر  توافق های 
ارائه تسهیالت ویژه به صادرکنندگان ایرانی 
که در ارتباط با بازار روسیه فعالیت می کنند، 

به  توافق قرار است  این  بر اساس  خبر داد. 
فصول ۰۷،  محصوالت  ایران  صادرکنندگان 
توصیف  شده  هماهنگ  سیستم   2۰ و   ۰۸
برای  ویژه ای  تسهیالت  کاال،  کدگذاری  و 

ترخیص کاال از گمرکات روسیه اعطا شود...

گمرک ایران اعالم کرد

صادرکنندگان کاال از ایران به روسیه، از تسهیالت ویژه برخوردار می شوند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در  ایران  اقتصاد  خرید  مدیران  شاخص 
خروج  به واسطه  هم  امسال  اردیبهشت 
هم  و  فروردین  تعطیالت  از  کسب وکارها 
به واسطه رشد تقاضا از ترس تورم های آتی، به 

بیشترین مقدار در ۳2 ماه اخیر رسید.
تازه ترین  در  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
اقتصاد  کل  خرید  مدیران  شاخص  گزارش 
)شامخ(، رقم این شاخص در اردیبهشت ماه را 

۵6,1۷ واحد اعالم کرده که بیشترین مقدار 
در دوره ۳2 ماهه از ابتدای شروع طرح است.  
اگرچه شدت این افزایش تا حدود زیادی به 
دنبال عادی شدن فعالیت کسب وکارها بعد 
به عقیده  اما  بوده؛  از تعطیالت فروردین ماه 

فعاالن اقتصادی، عالوه بر رونق سفارشات ...

مرکز پژوهش های اتاق ایران شامخ اردیبهشت را ۵۶,۱۷ واحد اعالم کرد

شاخص قیمت مواد اولیه به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسید

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مصرف  مدیریت  برای  معکوس  شمارش 
از  جلوگیری  برای  تابستان14۰1  در  برق 
تکرار خاموشی های سال گذشته آغاز شد. 
وزارت نیرو برای این کار برنامه هایی دارد 
که حول محور کاهش مصرف متمرکز است. 
گفته های متولیان صنعت برق نشان می دهد 
برای رفع معضل خاموشی، یک جعبه تقسیم 
بخش های  سهم  آن  در  که  شده  طراحی 

کشاورزی،  اداری،  خانگی،  از  اعم  مختلف 
صنعت و... برای کاهش مصرف برق اعالم 
شده است. موضوعی که نه تنها زمان حل و 
فصل مساله خاموشی را طوالنی خواهد کرد 
را  کشور  در  اقتصادی  فعالیت  انگیزه  که 

کاهش خواهد داد. ارزیابی ها حاکی...

جعبه تقسیم برق تابستانی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

برنامه دولت برای مقابله با خاموشی ها در فصل »اوج مصرف« چیست؟
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شاخص ملی حاصل از اجرای طرح ارزیابی 
عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط 
کاهش  بیانگر   14۰۰ سال  در  کسب وکار 
دستگاه های  عملکرد  از  رضایت  سطح 

اجرایی نسب به سال 1۳99 است.
نتایج  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
ارزیابی  طرح  اجرای  دوره  چهارمین 
با  مرتبط  اجرایی  دستگاه های  عملکرد 

 14۰۰ سال  در  کشور  کسب وکار  محیط 
فعاالن  مطالعه  این  اساس  بر  اعالم کرد.  را 
از  طرح،  این  در  مشارکت کننده  اقتصادی 
سه دستگاه اصلی به ترتیب نیروی انتظامی، 
سازمان بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و  ...

مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد

نارضایتی فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاه های مرتبط با محیط کسب وکار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

و  حمل  و  راهداری  ترانزیت  اداره  رییس 
طبق  گفت:  رضوی  خراسان  جاده ای  نقل 
هفته  ابتدای  از  ترکمنستان  مسووالن  اعالم 
جاری )چهارم تیرماه( رانندگان و کامیونهای 
ترانزیتی با ملیتهای غیرترکمنستانی می توانند 
این  وارد  آباد شهرستان درگز  از مرز لطف 
کشور شوند و بار خود را به سایر کشورهای 

آسیای مرکزی انتقال دهند.

مرتضی مجردی روز دوشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: این موافقت مسووالن 
توافقات  راستای  در  ترکمنستان  مرزی 
در  تجارت  و   دو کشور  پایه  بلند  مسووالن 
قالب داالن شمال- جنوب صورت گرفته است 

و طبق اعالم ...

ترکمنستان با ترانزیت کاال از مرز لطف آباد خراسان رضوی موافقت کرد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

سازمان  دبیرکل  امام،  عبدالقدیر  ایزیکا 
همکاری های اقتصادی )دی۸( می گوید: فعال 
 ،۸ دی  اعضای  خصوصی  بخش های  کردن 
برقراری ویزای مشترک و برقراری تجارت 
هدف  با  را  عضو  کشورهای  میان  ترجیحی 
دنبال  دی ۸  تجاری  مبادالت  افزایش حجم 

می کند.
دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی هشت 

از  پس  هفته  یک   )۸ )دی  مسلمان  کشور 
در  سازمان  این  تأسیس  سالگرد  برگزاری 
استانبول با حضور در اتاق ایران با غالمحسین 
کرد.  دیدار  ایران  اتاق  رئیس  شافعی، 
انتقاد از  با  غالمحسین شافعی در این دیدار 

اجرایی نشدن تصمیمات متعدد اخذ شده...

برقراری ویزای مشترک میان اعضای سازمان دی 8 عملیاتی خواهد شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

دبیرکل سازمان دی ۸ در دیدار با رئیس اتاق ایران:
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تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
خراسان رضوی گفت: در سه ماهه نخست 
امسال بیش از 6۰ واحد صنعتی بین 2۰ تا 

2۰۰ درصد ارتقای ظرفیت تولید داشتند.
رجبی  امیررضا  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت 
معدن  صنعت،  خانه  محل  در  تولید  دهه 
سه  در  افزود:  رضوی  خراسان  تجارت  و 

ماهه نخست امسال 9۸ پروانه بهره برداری 
صنعتی با 9۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در  نفر  و 9۰۰  یکهزار  برای  اشتغالزایی  و 

خراسان رضوی صادر شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 

خراسان رضوی...

رییس سازمان صمت خراسان رضوی خبر داد

افزایش ظرفیت تولید 60 واحد صنعتی خراسان رضوی در بهار امسال

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خارجی  نقلیه  وسایل  ترانزیتی  عبور  اجازه 
سرخس- مسیر  در  راننده  همراه  به 

ترکمنستان-ازبکستان از 11 خرداد امسال 
شرایط  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 

خاص صادر شد.
وزارت امور خارجه در نامه ای نتایج پیگیری 
تسهیل ترانزیت در ترکمنستان را اعالم کرد 
که بر اساس آن وزارت خارجه ترکمنستان 

خارجی  نقلیه  وسایل  ترانزیتی  عبور  اجازه 
به همراه راننده در مسیر سرخس )ایران(-
سرخس)ترکمنستان(-فاراب )ترکمنستان(-

آالت )ازبکستان( را از 11 خرداد امسال با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایط خاص 

صادر کرده است...

با پیگیری وزارت امور خارجه

اجازه عبور ترانزیتی وسایل نقلیه خارجی از ترکمنستان با شرایط خاص صادر شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اگرچه  ایران  آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر 
شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال گذشته 
این  اما  داشته  افزایش  درصد   ۵4 از  بیش 
جمله  از  تولید  بخش های  برخی  در  شاخص 
تجربه  را  افزایش  درصد   9۳ معدن  بخش 

کرده است.
قیمت  شاخص  گزارش  ایران  آمار  مرکز 
تولید کننده، سال 14۰۰ بر مبنای سال پایه 

1۳9۵ و طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته 
فعالیت های اقتصادیISIC Rev 4 را منتشر 
شاخص  گزارش  این  مبنای  بر  است.  کرده 
قیمت تولیدکننده مشتمل بر پنج بخش است 
که عبارتند از »کشاورزی«، »معدن«، »صنعت«، 

»تولید برق« و »خدمات«. به این ترتیب ...

روایت مرکز آمار از تورم ساالنه بخش های مختلف تولید در سال ۱۴۰۰

بخش معدن رکورددار افزایش تورم قیمت تولیدکننده شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(
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