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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
از  نظرسنجی  به  اشاره  با  ایران  کشاورزی 
115 بنگاه تولیدی کشور درباره آثار حذف 
ارز ترجیحی بر بخش  های مختلف تولید، از 
تمام  افزایش 134درصدی قیمت  پیش بینی 
شده تولید از منظر و دیدگاه فعاالن اقتصادی 

سخن گفت.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»غالمحسین شافعی« در چهل وسومین نشست 
نظرسنجی  به  مشهد،  اتاق  نمایندگان  هیات 
اخیر اتاق ایران از 115 بنگاه تولیدی مطرح 
کشور اشاره و اظهار کرد: در این نظرسنجی، 
به پیش بینی آثار ارزهای ترجیحی بر حوزه...

تولیدکنندگان نگران آثار حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید هستند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در چهل وسومین نشست هیئت نمایندگان 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
خراسان رضوی که با حضور ناظر گمرکات 
و  مسائل  مهمترین  شد،  برگزار  استان 
مشکالت تجاری و مرزی مطرح گردید و 
های  دغدغه  از  نمایندگان،  هیئت  اعضای 

خود در این حوزه گفتند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

بازرگانی  اتاق  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
نایب  سیادت«،  »محمود  رضوی،  خراسان 
رئیس اتاق مشهد با تاکید بر لزوم بازنگری 
جدی در نوع خدماتی که در حوزه ترانزیت 
ارائه می شود، گفت: امروز در شرایط ویژه 
جنگ اوکراین و روسیه، موضوع مسیرهای...

در نشست هیئت نمایندگان اتاق خراسان رضوی مطرح شد

ضرورت پیگیری موضوع انتقال گمرک مشهد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران با اشاره به نظرسنجی از 115 بنگاه تولیدی کشور عنوان کرد:

عمومی  مجمع  در  ایران  اتاق  رئیس  شافعی 
اتاق های بازرگانی دی۸ تاکید کرد:لغو روادید 
بین  ترجیحی  تجارت  توافقنامه  امضای  و 
کشورهای عضو دی۸، پیش نیاز توسعه روابط 

تجاری در این سازمان اقتصادی است.
نشست مجمع عمومی اتاق های بازرگانی دی 
۸ بعد از مراسم افتتاحیه و سخنرانی روسای 
به   15:٠٠ ساعت  عضو  بازرگانی  اتاق های 

وقت محلی برگزار شد.
نخستین  جلسه  صورت  بر  تاکید  و  مرور 
نشست مجمع عمومی پیشین،بررسی آخرین 
دی ۸،  بازرگانی  اتاق  برنامه های  و  اقدامات 
تاسیس دفتر دبیرخانه اتاق بازرگانی دی ۸ 

در داکا به ریاست اسرافول حق چادوری...

لغو روادید و امضای توافقنامه تجارت ترجیحی، پیش نیاز توسعه روابط تجاری در دی۸ است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در مجمع عمومی اتاق های بازرگانی دی۸ تاکید کرد
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اتاق  تجارت  کمیسیون  جلسه  چهارمین 
بازرگانی مشهد در سال جاری، با دستورکار 
تحوالت  به  توجه  با  تجاری  فضای  تحلیل 
از  صادرات  کاهش  دالیل  بررسی  منطقه، 
گمرکات استان و ارائه پیشنهادات و بررسی 
آن،  اثرات  و  کاال  گذاری  قیمت  موضوع 

برگزار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
محمدحسین روشنک، رئیس این کمیسیون 
در ابتدای نشست با اشاره به نقش آفرینی 
اتاق بازرگانی در مبارزه با کرونا اظهار کرد: 
از روز نخستی که موضوع کرونا مطرح شد، 

بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی...

در کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان صورت گرفت

راهکاراندیشی به منظور توسعه تعامالت تجاری خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
با  مرتبط  موضوعات  جاری،  سال  در  رضوی 
شرکت های هواپیمایی در حوزه گردشگری 
نظیر: قیمت گذاری نرخ بلیت هواپیما و قوانین 
ساخت  هواپیمایی،  شرکت های  استرداد 
هتل ترانزیت در فرودگاه مشهد و ضرورت 
هماهنگی میان متولیان صنعت گردشگری و... 

مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، »علی اکبر 
علیزاده قناد«، رئیس این کمیسیون در ابتدای 
این جلسه اظهار کرد: تصمیمات لحظه ای و 

غیر کارشناسی در حوزه گردشگری...

پیگیری ساخت هتل ترانزیت در فرودگاه مشهد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان تاکید شد؛

شورای  دبیرخانه  جلسه  شانزدهمین  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در 
سال جاری، تبصره ۸ ماده 27 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده )عوارض سبز( مصوب سال 
و  موانع  مهمترین  بند  شش  نیز،  و   14٠1
چالش های بخش تولید از دیدگاه اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بررسی شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه به برخی 
از چالش های بخش صنعت اشاره و تصریح 
کرد: در خصوص موضوعاتی مانند نفت و گاز، 
چالش هایی در کشور به وجود آمده است؛ 

از جمله اینکه در قالب تکالیف دولتی مقرر...

ضرورت تفکیک قانون کار در حوزه های کشاورزی و صنعت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان شد؛
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رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
گفت:  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
براساس پیگیری مستمر انجام شده و ورود 
قضایی  دستگاه  ویژه  به   و  استان  مسئوالن 
مشکل معارضان شهرک صنعتی شماره 5 

مشهد در حال حل شدن است.
در  ایسنا  با  گفت وگو  در  لبافی  اکبر  علی 
صنعتی  شهرک  معارضان  رفع  خصوص 

شماره 5 مشهد اظهار کرد: یکی از مشکالت 
زیرساخت ها  موضوع  مشهد  در  توسعه ای 
بوده و این زیرساخت ها از مشکالت تامین 
زمین در شهرک های صنعتی نیز محسوب 
می شود. در حال حاضر شهرک های صنعتی 
در مشهد به حد اشباع رسیده و تنها شهرک...

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان:

مشکل معارضان شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد در حال حل شدن است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
با در اختیار داشتن پنج  ایران  رضوی گفت: 
گذرگاه ریلی و جاده ای در قالب داالن حمل 
و نقلی شمال - جنوب می تواند چشم انداز 
ترانزیت 1٠ میلیون تن کاالی روسیه از خاک 

خود را محقق کند.
احمد زمانیان یزدی به ایرنا گفت: 2 هفته قبل 

ایران و روسیه در سیزدهمین جلسه کمیته 
کشور   2 میان  مشترک  نقل  و  حمل   کاری 
کاالی  میلیون   1٠ انتقال  جزئیات  درباره 
ترانزیتی روسیه از طریق مسیرهای زمینی و 

ریلی کشور به توافق رسیدند.
وی ادامه داد: در این راستا مسیرها و...

ایران با پنج گذرگاه برای ترانزیت ۱۰ میلیون تن کاالی روسیه آمادگی دارد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد:

و  بازرگانی، صنایع، معادن  اتاق  نایب رئیس 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: ایجاد و حفظ 
اشتغال پایدار، یکی از مولفه های اساسی برای 
یک اقتصاد رو به رشد است؛ موضوعی که در 
سایه حمایت از بخش واقعی صنعت و معدن 
و رفع موانع پیش روی فعاالن این عرصه ها 

محقق می شود.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

»حسین  مشهد،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
محمودی خراسانی«، در گفت وگو با خبرنگار 
انکارناپذیر دو بخش  به اهمیت  با اشاره  ما، 
متذکر  کشور  اقتصاد  برای  معدن  و  صنعت 
اقتصادی به  شد: در تمام این سال ها فعاالن 

دفعات و به انحاء مختلف از مسائل مالیاتی...

تحقق »اشتغال پایدار« در گرو حمایت واقعی از بخش صنعت و معدن است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

نایب رئیس اتاق خراسان رضوی:
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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
مالی  تامین  موضوع  گفت:  ایران  کشاورزی 
شرکت های دانش بنیان، یکی از دغدغه های 
جدی موجود در این عرصه است. آن هم در 
بزنگاهی که خبر های نگران کننده از افزایش 
مهاجرت این شرکت ها و سرمایه های فکری 

آن ها مطرح می شود.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 
نودوپنجمین جلسه  »غالمحسین شافعی« در 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
این استان ابراز کرد: با عنایت به نامگذاری 
سال جاری از سوی مقام معظم رهبری و تاکید 

ایشان بر تولید دانش بنیان، هم اکنون ...

ضرورت توجه صحیح به تامین مالی شرکت های دانش  بنیان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
تاریخچه  گفت:  ایران  کشاورزی  و 
و  ایران  کشور  دو  اقتصادی  همکاری های 
قرقیزستان مثبت است و افق این تعامالت 
اقتصادی را نیز روشن می بینم؛ در این راستا، 
همکاری  استانداردهای  تا  دارد  ضرورت 
توسعه  هدف  با  کشور  دو  بین  اقتصادی 

تعامالت تعریف شود.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
استاندار  با  دیدار  در  شافعی«  »غالمحسین 
اوش کشور قرقیزستان و سفیر این کشور 
در ایران، افزود: ایران و قرقیزستان روابط 

دیرینه ای دارند. ایران از نخستین کشور..

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

افق روشن همکاری اقتصادی بین ایران و قرقیزستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران عنوان کرد:

رئیسه  هیأت  مشترک  نشست  در 
بازرگانی،  اتاق  تخصصی  کمیسیون های 
رضوی  خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
با مسئوالن سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری 
مشهد،  شهرداری  مردمی  مشارکت های  و 
بخش  آفرینی  نقش  ضرورت  و  اهمیت  بر 
خصوصی و ارائه دیدگاه ها و نظرات این بخش 
در تدوین سند راهبرد توسعه اقتصادی شهر 

مشهد تاکید شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
کمیسیون  رئیس  روشنک«،  »محمدحسین 
ضمن  نشست  این  در  مشهد  اتاق  تجارت 

اشاره به ضرورت تدوین نقشه راهبرد ...

بررسی نقش بخش خصوصی در سند راهبرد توسعه اقتصادی مشهد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست هیأت رئیسه کمیسیون های تخصصی اتاق خراسان رضوی با مسئوالن شهرداری مشهد انجام شد
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حمایت  کمیته  استانی  دبیرخانه  رئیس 
گفت:  رضوی  خراسان  کار  و  کسب  از 
سامانه  نصب  برای  الزم  زیرساخت های 
به  پیمایش(  اساس  بر  )سوخت  »سیپاد« 
منظور رفع مشکالت سوختی کامیون ها باید 
های  شرکت  ترتیب  بدین  تا  شود  فراهم 
بیشتری بتوانند نسبت به تولید و نصب این 

دستگاه اقدام کنند.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
کمیته  جلسه  چهارمین  در  لبافی  اکبر  علی 
حمایت از کسب و کار استان اظهار کرد: در 
داران  کامیون  توسط  سیپاد  نصب  خصوص 

باید زیرساخت های الزم فراهم شود و...

در دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب وکار استان انجام شد

عارضه یابی زیرساخت های تامین سوخت کامیون ها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیرعامل موسسه آموزشی و پژوهش اتاق 
جمعی  همراه  به  رضوی،  خراسان  بازرگانی 
بازدید  به  اقتصادی  فعاالن  و  صنعتگران  از 
آموزش  کل  اداره  آموزشی  واحدهای  از 
واحدهای  جمله  از  استان  فنی وحرفه ای 
و  پرداختند  و...  جوشکاری،تراشکاری 
راستای  در  جلسه ای  بازدید،  این  از  پس 
ارتباطات میان سه بخش  توسعه تعامالت و 

اتاق  و  فنی وحرفه ای  آموزش  صنعت،اداره 
بازرگانی برگزار شد.

اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان 
موسسه  مدیرعامل  رشیدی،  پیام  رضوی؛ 
آموزشی و پژوهش اتاق مشهد در این جلسه..

لزوم تقاضامحور بودن آموزش های مهارتی سازمان آموزش فنی وحرفه ای

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در سایت خبری اتاق مشهد بخوانید:

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی 
کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق 
اخذ  کنار  در  دولت  گفت:  رضوی  خراسان 
برای  را  خوب  حس  آن  می بایست  مالیات، 
مالیات  که  آورد  وجود  به  مالیاتی  مودی 
پرداخت شده به نحو مطلوبی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع 

و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد 
رئیسه  هیئت  اعضای  دیدار  در  اثنی عشری 
این کمیسیون با مدیر و معاونین اداره کل امور 
مالیاتی استان به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی 
در محل آن اداره کل، با قدردانی از تعامالت 

مطلوب این ارگان در استان با فعاالن ...

ضرورت هزینه به جا و مطلوب مالیاتهای پرداختی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اعضای کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد خواستار شدند

https://news.mccima.com/1756/
https://news.mccima.com/1782/
https://news.mccima.com/1287/
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شورای  دبیرخانه  جلسه  پانزدهمین  در 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
به  مربوط  پیشنهادهای  رضوی،  خراسان 
حل مشکل تامین سوخت مورد نیاز ماشین 
آالت معدنی )مطرح شده در جلسه پیشین 
مجوز  صدور  عدم  دالیل  نیز،  و  دبیرخانه( 
صنعتی  پارک  در  فعال  شرکت   1۸ برای 

»مهتاب« بررسی شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
در  دبیرخانه  این  رئیس  لبافی،  اکبر  علی 
کار  دستور  با  ارتباط  در  نشست،  ابتدای 
جلسه  چهاردهمین  در  گفت:  نخست 

دبیرخانه شورای گفت وگوی استان ...

در دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی مطرح شد

دو راهکار حل مشکالت تامین سوخت واحدهای معدنی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

با  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
اشاره به اینکه آلمان همواره شریک نخست 
محدودیت های  بوده،  اروپا  در  ایران  تجاری 
آلمان برای صدور ویزا را مانع توسعه روابط 
اقتصادی دانست و پیشنهاد کرد: صدور ویزا 

حداقل برای تجار تسهیل شود.
توسعه  فدرال  اتحادیه  عضو  چهار  و  رئیس 
اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان با حضور 

در اتاق ایران با غالمحسین شافعی دیدار و 
راه کارهای افزایش همکاری های تجاری میان 

ایران و آلمان را بررسی کردند.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این 
دیدار با بیان اینکه آلمان همیشه شریک اول 
تجاری ایران در اروپا بوده بیان کرد: بعد از...

تسهیل صدور ویزا، گام نخست توسعه روابط ایران و آلمان است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در نشست با رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی آلمان

رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت های دی-
۸، بر ضرورت قرارگیری کشورهای عضو این 
سازمان اقتصادی در زنجیره تأمین منطقه و 
جهان با منطق همگرایی، به منظور تقویت نفوذ 
جهان  با  مثبت  تعامل  و  جهانی  بازارهای  در 

صنعتی تأکید کرد.
اتاق های  نشست  در  شافعی  غالمحسین 
بازرگانی عضو سازمان همکاری های اقتصادی 

راه  تنها  افزود:  )بنگالدش(،  داکا  در  دی-۸ 
بخش  و  بازرگانی  اتاق های  کردن  فعال 
تقویت  دی-۸،  عضو  کشورهای  خصوصی 
مشترک  سرمایه گذاری  تأمین،  زنجیره 
و  مشترک  تولید  یکدیگر،  کشورهای  در 

همکاری های دوجانبه و چندجانبه اعضا با...

روابط پایدار اقتصادی کشورهای دی-۸، مستلزم حضور در زنجیره تامین منطقه و جهان است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در نشست اتاق های بازرگانی عضو دی-۸ در بنگالدش

https://news.mccima.com/1650/
https://news.mccima.com/1537/
https://news.mccima.com/1664/
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رییس سازمان صمت خراسان رضوی خبر 
مالی  »تامین  طرح  اجرای  راستای  در  داد: 
از  عملی  حمایت  منظور  به  تولید«  زنجیره 
رونق تولید، اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی 
استان  در  زنجیره   4۹ تاکنون  پایدار، 
شناسایی و به بانک ها و وزارت متبوع اعالم 
شده است و بانکها درحال برنامه ریزی برای 
اعطای تسهیالت در این مسیر به واحدهای 

تولیدی هستند.
صمت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
حاشیه  در  رجبی  امیررضا  خراسان رضوی، 
تامین  موضوع  با  مشترک  نشست  دومین 
مالی زنجیره ای با شورای هماهنگی بانکهای 

استان با تاکید بر ثبت اطالعات پرداخت ...

رییس سازمان صمت استان خبر داد:

معرفی ۴۹ زنجیره تامین مالی در خراسان رضوی به بانک ها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

»امسال وصول مالیات، 55درصد رشد داشته 
و به 2هزارو7۸٠میلیارد تومان رسیده است.« 
این برشی از صحبت های مدیرکل امورمالیاتی 
استان خراسان رضوی در نشست خبری این 
سازمان در پنجمین روز از هفته مالیات است؛ 
البته موضوع مهم تر برآورد میزان فرارهای 
مالیاتی بود که هرچند بارها و به صورت های 
مدبرنیا  احمدرضا  از  درباره اش  مختلف 

پرسیده شد، جواب او یک جمله بود: »تا زمانی 
نشود،  تکمیل  ما  آماری  جامعه  اطالعات  که 
اگر  نداریم.  زمینه  این  در  برآوردی  هیچ 

می دانستیم، حتما به سراغشان می رفتیم.«
برآورد  قبل،  این درحالی است که سه سال 

میزان فرارهای مالیاتی در استان حدود...

برآوردی از فرارهای مالیاتی نداریم!

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیر کل امور مالیاتی استان:

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
امکان  شدن  فراهم  از  رضوی  خراسان 
اعتراض به محاسبات فنی- ریاضی حق بیمه 
در هیئت های تشخیص تامین اجتماعی استان 

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

با خبرنگار  اثنی عشری، در گفت وگو  احمد 
ما اظهار کرد: اعتراض به بدهی های بیمه ای 
لیست های  فنی  ریاضی-  محاسبات  از  ناشی 
بیمه در گذشته امکان پذیر نبود که خوشبختانه 
تامین  و  کار  مالیات،  کمیسیون  پیگیری  با 

اجتماعی اتاق مشهد از طریق دبیرخانه ...

امکان اعتراض به محاسبات فنی- ریاضی حق بیمه در هیئت های تشخیص استان فراهم شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد:

https://news.mccima.com/1650/
https://news.mccima.com/1314/
https://news.mccima.com/1344/
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در نشست فعاالن اقتصادی خراسان رضوی 
امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون  با 
تجارت خارجی  موانع  و  خارجه، ظرفیت ها 
زمینه  و  کشور  شرقی  مرزهای  از  ویژه  به 
های گسترش روابط اقتصادی خارجی استان 
خراسان رضوی با تاکید بر توسعه صادرات 

بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 
اقتصادی  »مهدی صفری«، معاون دیپلماسی 
از  نشست،  این  در  خارجه  امور  وزارت 
تجارت  بر  متبوعش  وزارتخانه  تمرکز   ۸
فنی ومهندسی،  خدمات  صدور  صادراتی، 

صادرات دانش بنیان و گفت و ضمن تاکید...

معاون وزارت امور خارجه در نشست با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی تاکید کرد

تشویق چینی ها به مراودات تجاری از طریق مرز سرخس

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

استاندار خراسان رضوی گفت: به منظور حل 
به  می بایست  زعفران  تولید  حوزه  مشکالت 
موضوع کشت قراردادی توجه بیشتری داشت 
و با توجه به اینکه تصمیم گیری در این زمینه، 
جنبه استانی دارد، نیازی به معطل ماندن برای 

تصمیم از مرکز نداریم.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

نشست  نودوپنجمین  در  نظری  یعقوبعلی 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
که  مباحثی  دیگر  از  افزود:  رضوی  خراسان 
در رفع مشکالت حوزه تولید زعفران بایستی 
مورد توجه قرار گیرد، تدوین بسته آموزشی 
برای تولیدکنندگان از سوی جهاد کشاورزی...

راهکارهای افزایش صادرات زعفران و راه اندازی شهرک های صنفی- صنعتی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نودوپنجمین نشست شورای گفت وگوی خراسان رضوی بررسی شد

پوشش بیمه ای بار، صدور روادید ترکمنستان 
برای شرکت های تجاری و حمل و نقلی و کاهش 
هزینه های ریلی، از مهم ترین محورهای بحث 
بیست وسومین جلسه کمیسیون حمل ونقل و 

ترانزیت اتاق مشهد بود.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
احمد زمانیان یزدی، رئیس این کمیسیون در 

ابتدای نشست اظهار کرد: از روز گذشته، مرز 
میلک پس از 23 روز بازگشایی شد و هرچند 
فعالیت ها در این مرز به کندی انجام می گیرد؛ 
اما امیدواریم به مرور زمان و در روزهای آتی، 
مرز به روال گذشته بازگردد و دیگر شاهد 
تعطیلی و کندی ترددها نباشیم. گفتنی است..

آخرین وضعیت تردد در مرز ترکمنستان و مشکالت مرز دوغارون

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشهد بررسی شد

https://news.mccima.com/1504/
https://news.mccima.com/1478/
https://news.mccima.com/1519/
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تجار و فعاالن اقتصادی ایرانی و افغانستانی 
در نشستی با رایزن بازرگانی جدید ایران در 
افغانستان مالقات کردند. در این نشست، به 
مشکالت و مسائل مربوط به تجارت بین دو 
کشور مانند مسدود شدن حساب های بانکی 
اتباع افغانستانی، ناهماهنگی ها در مرزهای 
دوغارون  مرز  شلوغی  کشور،  دو  مشترک 

و... اشاره شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
اتاق  نبی زاده«، رییس هیئت اجرایی  »هادی 
مشهد،  شعبه  افغانستان-  و  ایران  مشترک 
و  فرهنگی  مشترکات  و  زبان  کرد:  اظهار 

مذهبی بین دو ملت ایران و افغانستان...

در نشست تجار ایرانی و افغانستانی با رایزن جدید ایران در افغانستان تاکید شد

ضرورت حفظ جایگاه واقعی ایران در اقتصاد افغانستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بازار پول  رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
خراسان رضوی گفت: نگاه سنتی مانع جهش 
شرکت های دانش بنیان است. باید مسیر ورود 
شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه هموار 

شود.
کمیسیون  نایب رئیس  چمنیان،  محمدعلی 
در  ایران  اتاق  دانش بنیان  کسب وکارهای 

نمایندگان  هیات  نشست  سومین  و  بیست 
اتاق ایران که با حضور سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد، از 
به  دانش بنیان  ورود شرکت های  چالش های 
اقتصاد  به  اقتصاد  آینده  بازار سرمایه گفت: 

دانش محور گره خورده است. ۸5 درصد ...

نگاه سنتی مانع جهش شرکت های دانش بنیان است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد:

خود  اخیر  گردهمایی  در  خصوصی  بخش 
توسعه  سازو کارهای  از   غفلت  دیگر  بار 
دانش بنیان ها در ایران را مورد تاکید قرار داد 
و این بار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
که در این نشست حضور داشت، بر گفته های 
آنها صحه گذاشت. مقامات دولتی این روزها 
نقد گذاشته اند و  به  را  سیاست های دولت ها 
جدیدترین اظهارات سورنا ستاری نیز موید 

همین موضوع است.
این مقام دولتی در مقابل صحبت های بخش 
خصوصی درباره مواردی همچون »تحریم ها«، 
با  دانش بنیان  شرکت های  ارتباط  »عدم 
بنگاه های بزرگ«، »غفلت از بازارهای جهانی«، 

»بی رغبتی بخش خصوصی برای...

هزینه گزاف اقتصاد نفتی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

معاون علمی و فناوری رئیس  جمهور در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

https://news.mccima.com/1419/
https://news.mccima.com/1413/
https://news.mccima.com/1426/
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هیاتی از فعاالن صنفی قرقیزستان به منظور 
بررسی زمینه های همکاری مشترک با بخش 
تولیدی و اقتصادی خراسان رضوی، با جمعی 
محل  در  استان  خصوصی  بخش  فعاالن  از 

اتاق مشهد دیدار کردند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»محمدرضا توکلی زاده«، عضو هیات رئیسه 

اتاق  الملل  بین  راهبردی  نظارت  مسئول  و 
کرد:  اظهار  نشست  این  ابتدای  در  مشهد 
این  حاضر  قرقیزستانی  اقتصادی  فعاالن 
نشست از سوی موسسه ای حضور یافته اند 
که دارای فروشگاه های بزرگ زنجیره ای 
قرقیزستان است و حدود 5٠ فروشگاه در...

در نشست فعاالن اقتصادی خراسان رضوی با فعاالن صنفی قرقیزستان مطرح شد

ظرفیت عرضه کاالهای ایرانی در فروشگاه های زنجیره ای قرقیزستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اتاق  آب  و  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
پایه  قیمت  شدن  تعدیل  لزوم  بر  رضوی 

محصوالت کشاورزی تاکید کرد.
علی شریعتی مقدم در تنها نطق پیش از دستور 
بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق 
ایران که با حضور سورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره 

به شرایط سه چهار سال اخیر اقتصاد کشور، 
صادراتی  پایه های  قیمت  تعدیل  عدم  از 
گفت:  و  کرد  انتقاد  کشاورزی  محصوالت 
قیمت  سال ها  این  در  ارز  نرخ  افزایش  با 
محصوالت کشاورزی متناسب با شرایط تغییر 

نکرده و به روز نشده و باوجوداینکه...

قیمت پایه صادراتی محصوالت کشاورزی تعدیل شود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد:

شورای  اخیر  نشست  در  ایران  اتاق  رئیس 
روسا، با انتقاد از عدم تغییر رویکردها در روند 
واگذاری ها، تاکید کرد: رد دیون هیچ ارتباطی 
به خصوصی سازی ندارد و باید در چارچوب 

دیگری انجام شود.
رئیس اتاق ایران در تازه ترین نشست شورای 
روسای اتاق های سراسر کشور ضمن انتقاد از 
نگاه دولت در روند واگذاری ها و قرار دادن 

رد دیون در چارچوب خصوصی سازی گفت: 
رویکرد  تغییر  به  نسبت  خصوصی  بخش 
نظر  به  اما  بود؛  امیدوار  واگذاری ها  روند  در 
پیش  گذشته  مسیر  در  همچنان  می رسد 

می رویم.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ...

رویکرد »رد دیون در قالب خصوصی سازی« باید تغییر کند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی، در نشست شورای روسای اتاق های استانی:

https://news.mccima.com/1392/
https://news.mccima.com/1407/
https://news.mccima.com/1404/
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بانکی  تسهیالت  و  سپرده ها  حجم  هرچند 
استان در 5 سال گذشته 3 و 4 برابر و نسبت 
تسهیالت به سپرده ها هم بهتر شده است اما 
به چند دلیل نمی توان آن را به طور مطلق، 

مثبت ارزیابی کرد.
بررسی داده های بانک مرکزی درباره مانده 
در  کشور  بانکی  سپرده های  و  تسهیالت 
مقایسه  یعنی  پنج سال گذشته،  بهار  فصل 

بیانگر   14٠1 تا   ۹7 سال های  بهار  فصول 
آن است که سپرده های مردم نزد بانک های 
استان بیش از سه برابر افزایش پیداکرده و 
از 7۸ هزار و 524 میلیارد تومان در بهار ۹7 
به 24۶ هزار و ۹47 میلیارد تومان در بهار 

14٠1 رسیده است.

تحلیلی بر عملکرد شبکه بانکی استان بر اساس داده های فصل بهار 5 سال گذشته بانک مرکزی

سایه روشن عملکرد بانک های خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تراز  گفت:  رضوی  خراسان   گمرکات  ناظر 
ابتدای  ماه  سه  در  رضوی  خراسان  تجاری 
امسال 1٠۸ بوده که 35 درصد رشد مثبت را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

و  صادرات  آمار  خصوص  در  جعفری  جواد 
ابتدای سال جاری  واردات استان در سه ماه 
در  رضوی  خراسان  صادرات  کرد:  اظهار 
سه ماه ابتدای سال جاری 272 میلیون دالر 

در  آمار  این  که  بود  تن  هزار  وزن 5٠1  به 
مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ 

ارزشی 27 درصد کاهش داشته است.
ابتدای  ماه  استان در سه  افزود: واردات  وی 
وزن  به  دالر  میلیون   1۶4 نیز   14٠1 سال 
7٠3 هزار تن بود که این آمار در مقایسه با...

رشد ۳۵ درصدی تراز تجاری خراسان  رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ناظر گمرکات استان خبر داد

موفقیت  کلید  نوآوری؛  آموزشی  سمینار 
هدف  با   21 قرن  مطرح  کسب وکارهای 
مفهوم  با  آشنایی  خالقیت،  و  ایده پردازی 
نوآوری، کارآفرینی و کسب وکار، مهارت حل 
مسئله و تصمیم گیری در اتاق مشهد برگزار 

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

»محمدعلی چمنیان«، نایب رئیس کمیسیون 
کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران در این 
سمینار اظهار کرد: نوآوری شاه کلید موفقیت 
در کسب وکارهای قرن 21 محسوب می شود. 
را  ما  که  است  مفهومی  ترین  اصلی  »تغییر« 

وادار به نوآوری می کند. تغییرات به دو...

الزامات تحقق نوآوری در کسب وکار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در سمینار آموزشی نوآوری؛ کلید موفقیت کسب وکارهای مطرح قرن 21 عنوان شد

https://news.mccima.com/1464/
https://news.mccima.com/1423/
https://news.mccima.com/1702/
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با سفیر جدید  ایران در دیدار  اتاق  رئیس 
ایران در هند بر پیگیری امضای توافقنامه 
تجارت ترجیحی میان دو کشور تاکید کرده 
تجهیز  و  بانکی  مشکالت  حل  خواستار  و 
زیرساخت های حمل و نقل میان ایران و هند 

شد.
سفیر جدید ایران در هند، با حضور در اتاق 
ایران با غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران 

افزایش  راه های  درباره  طرف  دو  و  دیدار 
حجم  افزایش  و  اقتصادی  همکاری های 
مبادالت تجاری با یکدیگر گفت وگو و تبادل 

نظر کردند.
در این دیدار غالمحسین شافعی رئیس اتاق 

ایران، یکی از اولویت های همکاری با ...

غالمحسین شافعی در دیدار با سفیر جدید ایران در هند مطرح کرد

امضای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و هند باید در اولویت دو کشور باشد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در  هندوانه  صادرات  حجم  شدن  برابر   ۹
کاهش  خشکسالی،  دوره  بحرانی ترین 
رشد  افغانستان،  بحران  از  متأثر  صادرات 
بهبود  صادرات،  کاهش  مقابل  در  واردات 
ارزش تناژی صادرات استان، واردات حدود 
خرید  فصل  در  گندم  دالری  میلیون   1٠
هزارتومانی   3٠ حدود  تفاوت  و  تضمینی 
ارزش گمرکی بازار لوبیای چیتی عمده ترین 

نکات قابل توجه کارنامه تجاری استان در بهار 
امسال در مقایسه با بهار سال گذشته است.

بهار امسال فصلی پر تحول در حوزه اقتصاد 
برای  انجام شده  تعدیل های  و  بوده  کشور 
یارانه کاالها، به صورت مستقیم روی تجارت 

کشور تأثیر گذاشته است. بر اساس ...

تجارت غیربهاری در بهار امسال!

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

نگاهی به کارنامه تجارت خارجی استان در بهار 1401 و کاهش صادرات در مقابل افزایش واردات

ما  اقتصاد  ایران گفت: مشکالت  اتاق  رئیس 
اقتصاد  درباره  نادرست  بینش های  محصول 
از  بیش  امروز  و  است  اقتصادی  مدیریت  و 
آنکه نیازمند وام ارزی و ریالی، زمین و انرژی 
ارزان یا رایگان باشیم، نیازمند دولت و مجلس 

توسعه گرا هستیم.
جایگاه  بر  تأکید  ضمن  ایران  اتاق  رئیس 
و  سیاست گذاری ها  در  دانش بنیان  اقتصاد 

برنامه ریزی های کالن کشور گفت که هنوز 
این  در  گرفته  صورت  تالش های  علی رغم 
برآورد  را  پیش بینی شده  انتظارات  حوزه، 
نکرده اند. دلیل این مسئله فقدان دانش نظری 
موردنیاز برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است.

غالمحسین شافعی در بیست و سومین...

اقتصاد ایران بیش از منابع ارزان، نیازمند دولت و مجلس توسعه گراست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در بیست وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

https://news.mccima.com/1397/
https://news.mccima.com/1379/
https://news.mccima.com/1389/
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سبد  یک  برای  امسال  تیر  مشهدی ها 
و آشامیدنی  خوراکی  از کاالهای  مشخص 
بیشتر  ۹٠.۹درصد  گذشته  نسبت به سال 
نقطه ای  تورم  یعنی  کردند؛  پرداخت  پول 
طبق  رضوی  خراسان  استان  شهرنشینان 
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص 
استان ها  که به تفکیک  مصرف کننده  قیمت 

منتشر شده، ۹٠.۹درصد بوده است.

این گزارش، خانوارهای  براساس  همچنین 
سبقت  گوی  در ربودن  ما  استان  شهری 
و آشامیدنی ها،  خوراکی ها  در گروه  گرانی 
آورده اند  به دست  را در کشور  هشتم  مقام 
در تورم  کشوری  از میانگین  نیز  و 5درصد 

نقطه ای جلوتر هستند...

در سایت خبری اتاق مشهد بخوانید:

تورم ۹۱ درصدی در سبد خوراکی مشهدی ها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در  می دهد  نشان  ایران  آمار  مرکز  گزارش 
در  نقطه به نقطه مصرف کننده  تورم  که  حالی 
درصد   54 بی سابقه  عدد  به  امسال  تیرماه 
»خوراکی ها،  برای گروه  این شاخص  رسیده 
آشامیدنی ها و دخانیات« به ۸۶ درصد رسیده 

است.
قیمت  شاخص  گزارش  ایران  آمار  مرکز 
منتشر  را  امسال  تیرماه  در  مصرف کننده 

رکوردهای  ثبت  نشان دهنده  که  کرده 
بنابر  است.  مصرف کننده  تورم  در  تازه ای 
این گزارش نرخ تورم ساالنه تیر ماه 14٠1 
برای خانوارهای کشور با 1.1 درصد افزایش 
نسبت به تورم ساالنه خرداد به 4٠.5 درصد 

رسیده است...

قیمت خوراکی ها ۸۶ درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رکورد جدید گرانی ثبت شد

»درآمدهای  درصدی   34٠ حدود  رشد 
درصدی   15٠ و  حقیقی  مؤدیان  ابرازی« 
با  مقایسه  در  استان  مالیاتی  حقوقی  مؤدیان 
سال گذشته نشانگر شفاف تر شدن کوه یخ 

اقتصاد استان است
به گزارش خراسان رضوی، باز شدن گستره 
حوزه  در  حداقل  خدمات  شدن  الکترونیکی 
داشته  مثبتی  خروجی  دولت  برای  مالیات 

اجباری  به نوعی  یا  شدن  قانونی  که  طوری 
شدن اتصال دستگاه های پوز فعاالن اقتصادی 
به سامانه های مالیاتی باعث شده طی یک سال 
اخیر حداقل 14٠ هزار مؤدی مالیاتی جدید به 

جرگه مؤدیان استانی افزوده شوند.

تحلیلی بر افزایش اظهارنامه ها و درآمدهای ابرازی مؤدیان مالیاتی استان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در سایت خبری اتاق مشهد بخوانید:

https://news.mccima.com/1749/
https://news.mccima.com/1532/
https://news.mccima.com/1787/
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در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس 
از  می توانند  کسب وکار  تشکل های  آمده: 
طریق اعمال فشار بر دولت و ظرفیت سازی 
فرصت های  ایجاد  به  خصوصی،  بخش  در 
و  محروم  گروه های  برای  جدید  درآمدی 

کاهش نابرابری کمک کنند.
با  گزارشی  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
خصوصی  بخش  تشکل های  »نقش  عنوان 

در تاب آوری اقتصادی در شرایط شکننده و 
دشوار: با تمرکز بر خاورمیانه و شمال آفریقا« 

منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: از آنجا 
که جنگ و تنازع در بیشتر کشورهای منطقه 

خاورمیانه و شمال آفریقا شایع است...

مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد

نقش تشکل های بخش خصوصی در تاب آوری اقتصادی چیست؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ایران-  ایران در مذاکرات  سرتیم مذاکرات 
اوراسیا با بیان اینکه موافقت نامه تجارت آزاد 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در دستور کار 
کنندگان  مذاکره  زیاد  احتمال  گفت:  داریم 
این موضوع را تا دو سه ماه آینده در سطح 

مذاکرات نهایی می کنند.
میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل و توافق 
نامه های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران 

و سرتیم مذاکرات ایران در مذاکرات ایران- 
اوراسیا درمورد فرصت های پیش روی ایران 
با امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه 
غلطی  مصطلح  یک  متأسفانه  گفت:  اوراسیا 
رایج شده که ما به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

پیوستیم یا می خواهیم به آن بپیوندیم...

امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا ظرف سه ماه آینده

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در سایت خبری اتاق مشهد بخوانید:

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تمام  باالدستی  اسناد  براساس  گفت:  رضوی 
دستگاه های اجرایی ملزم به واگذاری وظایف 
تصدی گری خود به بخش خصوصی هستند. 
هرچند که واگذاری این تصدی گری ها راحت 
نیست و در سیستم های اداری نیز نسبت به 

این موضوع شاهد مقاومت هستیم.
محمدرضا اورانی در همایش بررسی ظرفیت ها 

غیردولتی  خدمات  مراکز  توانمندی های  و 
فردوسی  دانشگاه  در  که  کشاورزی  بخش 
خراسان  در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مشهد 
رضوی 4۶ مرکز خدمات کشاورزی کددار و 
پنج مرکز بدون کد فعالیت دارد. البته جهت 

کددار کردن پنج مرکز مذکور تالش های ...

واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی با مقاومت روبه رو است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

https://news.mccima.com/1341/
https://news.mccima.com/1331/
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در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج 
معیشت،  و  اشتغال  بحران  شامل  ریسک 
اقتصادی  رکود  جوانان،  سرخوردگی 
طوالنی مدت، بحران منابع طبیعی، از دست 
اکوسیستم  فروپاشی  و  زیستی  تنوع  دادن 

برای اقتصاد ایران شناسایی شده است.
با  گزارشی  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
با  ایران  اقتصاد  شرایط  بر  »تحلیلی  عنوان 

جهانی  ریسک های  گزارش  نتایج  به  نگاه 
)2٠2٠( « منتشر کرد. در این گزارش پنج 
ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، 
شناسایی شده  اقتصاد  جهانی  مجمع  توسط 
که عبارت اند از: مسائل اجتماعی و محیطی، 

کاهش همکاری در حل چالش های جهانی...

در تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی شد

پنج ریسک اقتصاد ایران از نگاه مجمع جهانی اقتصاد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

و  ایران  کشور  دو  جمهور  روسای  دیدار 
امضای  و   2٠22 مارس   1۹ از  ترکمنستان 
تفاهم نامه های متعدد در حوزه های مختلف 
سیاسی و تجاری منجر به بازگشایی مرزهای 
از  ایرانی  ناوگان  ترانزیت  جهت  کشور  دو 
ترکمنستان به دیگر کشورهای منطقه آسیای 
ترکمنستان  و  ایران  روابط  است.  میانه شده 
از زمان استقالل این کشور مسیری دوستانه 

و  ایران  کشور  دو  جمهور  روسای  دیدار  را 
امضای  و   2٠22 مارس   1۹ از  ترکمنستان 
تفاهم نامه های متعدد در حوزه های مختلف 
سیاسی و تجاری منجر به بازگشایی مرزهای 
از  ایرانی  ناوگان  ترانزیت  جهت  کشور  دو 
ترکمنستان به دیگر کشورهای منطقه آسیای..

دروازه پرمخاطره آسیای میانه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

گزارشی از آخرین تحوالت رابطه تجاری با همسایه شمال شرقی 

تولیدی  بنگاه های  از  ایران  اتاق  نظرسنجی 
اولیه  مواد  از  باالیی  سهم  که  خدماتی  و 
انتظار  از  می شد،  تأمین  ترجیحی  ارز  با  آنها 
قابل توجه  افزایش  برای  شرکت کنندگان 
به  آنها  نیاز  و  محصوالت  تمام شده  قیمت 

سرمایه در گردش حکایت دارد.
در  گرفته  انجام  نظرسنجی  از  حاصل  نتایج 
اتاق ایران، در خصوص »آثار اجرای سیاست 

تولید 115  زنجیره  بر  ترجیحی«  ارز  حذف 
بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه های 
و  »نان  روغن«،  »انواع  لبنی«،  »فرآورده های 
و  مرغ  گوشت،  »انواع  آردی«،  فرآورده های 
فرآورده های آن« و... که بیش از ۹1 درصد از 

آنها، به طور متوسط 55 درصد از مواد...

آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی منتشر شد

https://news.mccima.com/1658/
https://news.mccima.com/1654/
https://news.mccima.com/1669/
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کریدور  گفت:  خراسان  آهن  راه  مدیرکل 
ریلی روسیه - هند از مسیر ایستگاه راه آهن 
ترانزیتی،  قطار  نخستین  عبور  با  سرخس 

ظهر دیروز- 21 تیرماه - فعال شد.
این  گفت:  ایرنا  به  ورگ  نصیری  مصطفی 
قطار حامل 3۹ کانتینر بار مصالح ساختمانی 
با  است  کرده  حرکت  روسیه  مبدا  از  که 
و  قزاقستان  روسیه،  کشورهای  از  عبور 

راه آهن  ایستگاه  وارد  دیشب  ترکمنستان 
بین المللی سرخس شد.

طی  از  پس  قطار  این  نیز  امروز  گفت:  وی 
تشریفات گمرکی عازم بندرعباس شده و تا 
حدود ۶٠ تا 7٠ ساعت به این بندر می رسد 

تا در ادامه مسیر بار خود را از طریق ...

در سایت خبری اتاق مشهد بخوانید:

خط ریلی روسیه - هند از مسیر سرخس خراسان رضوی فعال شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ایرنا- ناظر گمرکات استان خراسان رضوی 
 5٠5 امسال  نخست  ماهه  سه  در  گفت: 
از  به ارزش 27۹ میلیون دالر  هزار تن کاال 
گمرکات استان خراسان رضوی به خارج از 

کشور صادر شد.
جواد جعفری روز سه شنبه در حاشیه مراسم 
مرزی  گمرک  مدیرکل  معارفه  و  تودیع 
رضوی  خراسان  داد:  ادامه  تایباد  دوغارون 

آمادگی این را دارد که با استفاده از ظرفیت 
های ریلی، محلی برای ترانزیت و انتقال کاال 

از مبدا چین به مقصد اروپا باشد.
به گزارش ایرنا، ناظر گمرکات استان خراسان 
رضوی گفت: با فعال شدن کریدور شمال به 

جنوب، امروز به صورت آزمایشی 2٠ ...

۲۷۹ میلیون دالر کاال از گمرکات خراسان رضوی صادر شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ناظر گمرکات استان خراسان رضوی:

تعهدات  ایفای  منظور  به  ارزی  اقدام  کمیته 
تا   13۹۸ سال های  در  صادرکنندگان  ارزی 
14٠٠، سه شرط تعیین کرد که به این دست 
از صادرکنندگان برای ثبت سفارش، تخصیص 

ارز و ترخیص کاال کمک می کند.
ارزی،  اقدام  کمیته  جدید  مصوبه  اساس  بر 
انقضا یا تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان 
دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال 13۹۸ تا 

پایان سال 14٠٠ با رعایت تمامی شروط در 
نظر گرفته شده از سوی کمیته اقدام ارزی تا 
پایان مردادماه 14٠1، مانع از ثبت سفارش، 

تخصیص ارز و ترخیص کاال نخواهد بود.
بر اساس این مصوبه، چنانچه تمامی شروط 
تعیین شده به صورت هم زمان رعایت شود...

شروط سه گانه جدید برای صادرکنندگان دارای تعهد ارزی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

از سوی کمیته اقدام ارزی مصوب شد

https://news.mccima.com/1318/
https://news.mccima.com/1310/
https://news.mccima.com/1321/
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