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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
مهم  مسائل  از  یکی  گفت:  ایران  کشاورزی 
جدی  شکاف  صنعت،  و  تولید  بخش  در  ما 
است.  جهانی  رقبای  با  قیاس  در  تکنولوژی 
از سویی فرسودگی و استهالک ماشین آالت، 
مکرر  تولید  شده  تمام  هزینه  تا  شده  باعث 
افزایش یابد و عرصه رقابت مستمر تنگ تر 

شود.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
مشترک  نشست  در  شافعی«  »غالمحسین 
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 
فعاالن اقتصادی خراسان رضوی، عنوان کرد: 

در سال جاری بخش خصوصی خود را در...

نیاز بزرگ بخش صنعت، ارتقای تکنولوژی و نوسازی ماشین آالت است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه 
فعاالن  با  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و 
بخش  اهالی  رضوی،  خراسان  اقتصادی 
را  خود  چالش های  و  دغدغه ها  خصوصی، 
موضوع  در  خاصه  مختلف  بخش های  در 
بازرگانی  مالی،  تامین  صنایع،  فرسودگی 
و...،  قانونی  های  حمایت  ضعف  و  خارجی 
از  نیز  مجلس  نمایندگان  و  نمودند  مطرح 

نکات اصالحی بودجه کشور و لزوم توجه به 
بخش خصوصی سخن گفتند.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
کمیسیون  رئیس  بابایی،  حاجی  حمیدرضا 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این...

در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد

تاکید بر واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
و خراسان رضوی  ایران  اتاق های  کشاورزی 
از  شماری  حضور  با  مجمعی  شکل گیری  از 
تشکل های اقتصادی شاخص استان به منظور 
مختلف  ارکان  میان  بیشتر  هم افزایی  ایجاد 
بخش خصوصی و تعاونی و تقویت هم صدایی 

در روند مطالبه گری، خبر داد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»غالمحسین شافعی«، به پاره ای از اهداف این 
نمایندگان  افزود: حضور  و  اشاره کرد  اقدام 
نمایندگان  و  استان  شاخص  تشکل های 
بدنه  تعاون در  و  اصناف  بازرگانی،  اتاق های 

این ساختار فراگیر به تقویت و هماهنگی ...

تشکیل مجمع هماهنگی تشکل های اقتصادی خراسان رضوی، با هدف هم افزایی بیشتر بخش خصوصی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی خبر داد:

https://news.mccima.com/2383/
https://news.mccima.com/2386/
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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(

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
اول  معاون  به  نامه ای  طی  ایران،  کشاورزی 
به  بانک ها  نمودن  مکلف  جمهور،  رئیس 
پذیرش وثیقه کارخانه و ترهین واحد تولیدی 

دارای اسناد قابل قبول را خواستار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،  
»غالمحسین شافعی«، طی نامه ای خطاب به 

»محمد مخبر«، از مراجعات مکرر کارآفرینان 
به دلیل خودداری بانک های عامل از قبول 
واحدهای تولیدی به عنوان ترهین و وثایق 
مورد قبول نوشته و به مطالبه وثایقی غیر از 
کارخانه و واحدهای تولیدی از سوی بانک ها 

اشاره کرده است...

رئیس اتاق ایران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار شد

ضرورت پذیرش ترهین واحد تولیدی قابل قبول از سوی بانک ها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نودوپنجمین نشست شورای گفت وگوی خراسان رضوی بررسی شد

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
شرکت های  تعدد  گفت:  ایران  کشاورزی 
فعال در حوزه دانش بنیان بعضا مالک موفقیت 
کشور در این عرصه عنوان می شود؛ این در 
این  حالی است که معیار سنجش توفیق در 
و  این شرکت ها  بهره وری  باید سطح  بخش 

ره آورد آن ها برای اقتصاد کشور باشد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
چهل وچهارمین  در  شافعی«  »غالمحسین 
نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره 
به تمرکز و فعالیت شرکت های بزرگ دنیا در 
این  در  فعالیت  اهمیت  و  دانش بنیان  بخش 
عرصه در دنیای کنونی، متذکر شد: سال ها ...

مالک سنجش موفقیت در حوزه دانش بنیان ها، میزان بهره وری شرکت ها در این عرصه باشد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران:

https://news.mccima.com/1478/
https://news.mccima.com/2082/
https://news.mccima.com/1836/
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رئیس اتاق ایران در نشست فعاالن اقتصادی 
با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید 
متعدد،  مشکالت  وجود  با  گفت:  مجلس، 
و  شده  صنعت  حوزه  در  فراوانی  تالش های 
دلیل عدم موفقیت این حوزه، نبود نقشه راهی 

است که مورد اقبال عمومی باشد.
جهش  ویژه  »کمیسیون  مشترک  نشست 
اصل ۴۴  اجرای  بر  نظارت  و  تولید  رونق  و 

مجلس« با روسای اتاق شهرستان ها و روسای 
کمیسیون های تخصصی اتاق ایران برگزار شد. 
در ابتدای این نشست که توسط معاونت امور 
مجلس اتاق ایران برگزارشده بود، محمدرضا 
ویژه  کمیسیون  اهمیت  بر  تاکید  با  رمضانی 

جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای...

عدم موفقیت صنعت ناشی از نبود نقشه راه مقبول و کارآمد است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در پیامی 
فعاالن  اعالم کرد:  دولت،  هفته  مناسبت  به 
و  تولیدی  بنگاه های  صاحبان  و  اقتصادی 
ارج  را  دولت مردان  بی وقفه  تالش  تجاری، 
می نهند. گرامیداشت بزرگ مردانی که جان 
خویش را در راه خدمت به ملت بزرگ ایران 
است.  میهنی  و  ملی  وظیفه ای  کرده اند،  فدا 

که  است  نابی  گوهر  ایثارگری  و  فداکاری 
خدمتگزاران این سرزمین بارها در میدان های 
گوناگون آن را به رخ کشیده اند و پایه های 

نظام را استوارتر ساخته اند.
انفجار تروریستی دفتر نخست وزیری که به 

شهادت دو یار وفادار انقالب اسالمی...

پیام غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به مناسبت هفته دولت

بخش خصوصی، همراهی با دولت در مسیر توسعه را وظیفه خود می داند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در نشست با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس

در  ایران،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
خدمات  خبرنگار،  روز  مناسبت  به  پیامی 
صحیح  حرکت  مسیر  اصالح  در  خبرنگاران 
جامعه را تعیین کننده خواند و کشور را مدیون 

تالش های آن ها دانست.
بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
پیامی  در  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
به مناسبت روز خبرنگار، خدمات خبرنگاران 

در اصالح مسیر حرکت جامعه را تعیین کننده 
آن ها  تالش های  مدیون  را  کشور  و  خواند 

دانست.
روز  است:  آمده  ایران  اتاق  رئیس  پیام  در 
یادآوری  برای  است  بهانه ای  خبرنگار 
تالش های خبرنگاران در زمینه آگاهی بخشی.

جامعه ایران مدیون تالش  خبرنگاران در زمینه آگاهی بخشی و اصالح امور است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

پیام رئیس اتاق ایران به مناسبت روز خبرنگار

https://news.mccima.com/2149/
https://news.mccima.com/2183/
https://news.mccima.com/1852/


شهریورماه 1401

صفحه 5

شورای  دبیرخانه  جلسه  یکمین  و  بیست 
با  استان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی 
بند  پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث  کار  دستور 
در  دبیرخانه  جلسه  سیزدهمین  مصوبات   ۲
ارتباط با فراهم نمودن امکان اجرای بند الف 
ماده 157 قانون کار و حل و فصل اختالفات از 

طریق تفاهم در محیط کار برگزار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
با  در سیزدهمین جلسه دبیرخانه مقرر شد 
با  کار،  قانون  ماده 157  ظرفیت  از  استفاده 
سازکار  ایجاد  موضوع  قبلی  سوابق  به  توجه 
و  کارگری  اختالفات  فصل  و  حل  و  توافقی 

کارفرمایی از طریق تفاهم و گفت وگو، با...

تالش برای حل وفصل اختالفات کارگران و کارفرمایان با احیاء ظرفیت ماده ۱۵۷ قانون کار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ایجاد  مشهد،  اصناف  اتاق  رئیس  عقیده  به 
اقتصادی  تشکل های  هماهنگی  مجمع 
خراسان رضوی، فواید و مزایای زیادی برای 
بخش خصوصی دارد و مسیر روشنی را برای 

ادامه فعالیت های این بخش رقم خواهد زد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان  رضوی، »محمود 
اظهار  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بنانژاد« 

کرد: هم گرایی و اتحاد تشکل های اقتصادی 
از ملزومات دستیابی به اهداف متعالی بخش 
خصوصی استان است. با کنار هم قرار گرفتن 
تشکل های بخش خصوصی، قدرت و پتانسیل 
بزرگی در حوزه مطالبه گری، راهکاراندیشی و 

مدیریت بحران ایجاد می شود که به واسطه...

رئیس اتاق اصناف مشهد عنوان کرد

تشکیل مجمع هماهنگی تشکل های اقتصادی استان، راهی برای ارتقاء عملکرد بخش خصوصی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی انجام شد

میز مشاوره صنایع به منظور طرح مشکالت 
بنگاه های  و  تولیدکنندگان  بهنگام  مسائل  و 
ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  در  صنعتی، 

تشکیل شد.
میز مشاوره کمیسیون صنایع به منظور طرح 
تولیدکنندگان  بهنگام  مسائل  و  مشکالت 
و  مشاوران  حضور  با  صنعتی،  های  بنگاه  و 
در  ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  کارشناسان 

ایران  اتاق  تخصصی  کمیسیون های  محل 
تولیدکنندگان  اعضا  است.  شده  تشکیل 
ایران  اتاق  صنعتی  و  تولیدی  بنگاه های  و 
از  مشاوره،  میز  این  به  مراجعه  با  می توانند 
راه کارها و مشاوره های راهبردی و موثر رفع 

موانع تولید بهره مند شوند.

میز مشاوره صنایع در اتاق ایران تشکیل شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

از سوی کمیسیون صنایع اتاق ایران

https://news.mccima.com/2559/
https://news.mccima.com/2515/
https://news.mccima.com/2511/
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رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی معتقد است 
هم گرایی و وحدتی که در نتیجه ایجاد مجمع  
میان  استان  اقتصادی  تشکل های  هماهنگی 
فعاالن این حوزه در بخش خصوصی به وجود 
می آید، در نهایت منجر به ارائه پیشنهادهایی 
مفید در زمینه اصالح دستورالعمل ها، قوانین و 
مقررات به مجلس و بخش دولتی خواهد شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  رمضانی«  »رضا 
هماهنگی  مجمع  اندازی  راه  کرد:  اظهار 
ایده  خراسان رضوی،  اقتصادی  تشکل های 
کارگشا و کارسازی خواهد بود که منجر به 

ارائه راهکارهایی مفید در جهت حل ...

نقش مجمع هماهنگی تشکل های اقتصادی استان در پیگیری اصالح قوانین مخل کسب و کار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
اتاق  مستمر  های  پیگیری  با  رضوی گفت: 
استان مقرر گردید هزینه های گزاف نقشه 
برداری به وسیله پهباد از محدوده های بهره 
برداری معادن، منصفانه گردد. این موضوع 
که یکی از مطالبات مهم معدن داران به شمار 
می رود، قرار است با تشکیل کمیته ای توسط 

کمیسیون معدن اتاق و سازمان نظام مهندسی 
معدن استان، بررسی گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، »احمدرضا 
صفارطبسی«، در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
داشت: با پیگیری های کمیسیون معدن اتاق...

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد خبر داد

تالش برای کاهش هزینه های نقشه برداری معادن

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی تاکید کرد

مهارت های  تجربی  آموزشی-  بوت کمپ 
کارآفرینی، نوآوری و رهبری ویژه نوجوانان 
آموزشی-  موسسه  در  19ساله،  تا   15
این  در  شد.  برگزار  مشهد  اتاق  پژوهشی 
شرکت  نوآورانه  و  برتر  طرح های  رویداد، 
فرهنگستان  داوران  و  شد  ارائه  کنندگان 
نوآوری نوجوانان، در نهایت طرح های برتر را 

معرفی کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
پس  خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن 
»ماموریتو«،  طرح های  داوران،  نتایج  اعالم  از 
»هم قدم« و »جیگیلی« به ترتیب مقام های اول 
تا سوم را کسب کردند. »ماموریتو« طرحی با 
هدف آموزش مسئولیت پذیری به کودکان و..

تشویق نوجوانان به مهارت آموزی و ایده پردازی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در اختتامیه سومین بوت کمپ مهارت های کارآفرینی و نوآوری نوجوانان چه گذشت؟

https://news.mccima.com/2501/
https://news.mccima.com/2492/
https://news.mccima.com/2478/
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سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر 
خودرو  واردات  »مصوبه  می گوید:  توسعه 
آثاری نه در قدرت اقتصادی ایران و نه ایجاد 
رقابت و نه افزایش توان تولیدی ما نخواهد 
داشت و اگر برای ملت ایران و تولیدکنندگان 
ما آب نداشته باشد، برای عده ای نان بسیار 

خوبی خواهد داشت.«
بحرینیان در گفت وگو با »جماران« با اشاره به 

متن آیین نامه واردات خودرو گفت: با تجربه 
بیش از یکصدساله تشکیل دولت های مدرن، 
بندهای ۳،  با جای گیری  بیم آن می رود که 
۴ و 5 در این آیین نامه و با بکارگیری الفاظ 
آبرومند، در حقیقت مقاصد دیگری را پیگیری 
کنند که همواره شاهد این نوع رفتارها بوده...

راه بهبود صنعت خودرو از واردات نمی گذرد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

میزان  گفت:  خراسان رضوی  ناظر گمرک 
صادرات کاال از خراسان رضوی در پنج ماهه 
نخست امسال ۸۲۰ هزار تن به ارزش ۴59 
میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه 
ارزش  در  و  درصد   ۳۳ وزن  در  قبل  سال 
۲۰ درصد کاهش داشته است، به طوری که 
میزان صادرات کاال از استان طی پنج ماهه 
نخست سال 1۴۰۰ به میزان هزار و ۲۲9 تن 

به ارزش 57۰ میلیون دالر بوده است. میزان 
واردات هم طی این مدت، 1۳۲ هزار تن به 
ارزش ۲7۶ میلیون دالر بوده که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال ۶9 درصد در وزن و ۳۴ 

درصد در ارزش افزایش یافته است.
جواد جعفری اظهار داشت: از کل صادرات ...

ناظر گمرکات استان اعالم کرد

کاهش ۳۳درصدی صادرات و افزایش ۶۹درصدی واردات خراسان رضوی در ۵ ماهه امسال

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

سیدمحمد بحرینیان:

نوآوری  فرهنگستان  دوره  سومین  اختتامیه 
اتاق  آموزش  مرکز  همت  به  نوجوانان 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
رضوی با حضور 5۳ نفر از نوجوانان برگزیده 

در حوزه نوآوری برگزار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
ساعات ابتدایی این رویداد به ارائه طرح های 

مختلف استارتاپی دانش آموزان گذشت. 1۰ 
گروه دانش آموزی به ارائه طرح های مدنظر 
سپس  و  پرداختند  مشخص  زمانی  بازه  در 
قرار  پاسخ  و  پرسش  مورد  داوران  توسط 

گرفتند.
طرح هایی همچون »ماموریتو« با هدف ...

سومین دوره فرهنگستان نوآوری نوجوانان برگزار شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

فرصتی برای کشف و پرورش مدیران و ارزش آفرینان

https://news.mccima.com/2450/
https://news.mccima.com/2412/
https://news.mccima.com/2376/
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خراسان  صنایع  مدیران  انجمن  رئیس  نایب 
هماهنگی  مجمع  تشکیل  است  معتقد 
مناسبی  بستر  استان،  اقتصادی  تشکل های 
در جهت افزایش همدلی و هم افزایی میان 

فعاالن اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
احمد  رضوی،  خراسان  کشاورزی  و  معادن 
اثنی عشری در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 

کرد: راه اندازی مجمع هماهنگی تشکل های 
اتاق  جانب  از  که  رضوی  خراسان  اقتصادی 
اقدام  است،  گرفته  صورت  استان  بازرگانی 
تشکل های  تقویت  به  منتج  که  است  مثبتی 
آن ها  وحدت  و  هم صدایی  استان،  اقتصادی 

می شود...

اثربخشی مجمع هماهنگی تشکل های اقتصادی استان در وحدت بخش خصوصی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
گفت:  رضوی  خراسان  کشاورزی  و  معادن 
با توجه به تحوالت منطقه و اتفاقات سیاسی 
سال های اخیر، اهمیت مسیر ترانزیتی ایران 
موقعیت  از  بایستی  و  است  شده  دوچندان 
امر  این  که  ببریم  را  بهره  بیشترین  فعلی، 
این حوزه  الزامات توسعه  به  نیازمند توجه 

است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمود 
امتی اظهار کرد: ترانزیت یکی از مهمترین 
حوزه های اقتصادی کشور است که به لحاظ 
ارزآوری و نیز بُعد امنیتی و سیاسی، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است و به رونق اقتصاد...

عضو هیئت نمایندگان اتاق خراسان رضوی تاکید کرد:

ضرورت بهره گیری از موقعیت ترانزیتی ایران با رفع موانع موجود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان تاکید کرد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان 
مجمع  گیری  شکل  است  معتقد   رضوی 
راهی  استان،  اقتصادی  تشکل  های  هماهنگی 
گرفتن  قرار  هم  کنار  در  و  پیوستگی  برای 
آنان  اقتصادی و همراهی  فعاالن  و  تشکل ها 
بخش  معضالت  حل  جهت  در  یکدیگر  با 

خصوصی است.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
حسن حسینی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
کرد: معتقدم بخش خصوصی خراسان رضوی 
در مقایسه با سایر استان های کشور عملکرد 
مطلوب تری داشته و به غایت توانمندتر است. 

حضور فعاالن اقتصادی این استان در...

نقش مجمع هماهنگی تشکل های اقتصادی خراسان رضوی در همبستگی بخش خصوصی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرد

https://news.mccima.com/2286/
https://news.mccima.com/2325/
https://news.mccima.com/2312/
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شورای  دبیرخانه  جلسه  بیستمین  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در 
سال جاری، مشکالت ناشی از اجرای نادرست 
قانون رفع تعهدات ارزی و موانع و مشکالت 
اتیلن،  پلی  اتصاالت  و  لوله  کنندگان  تولید 

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

لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست 
مشکالت  و  موانع  رفع  ضرورت  کرد:  اظهار 
ناشی از اجرای نادرست قانون رفع تعهدات 
ارزی و انطباق آن با واقعیت های موجود یکی 
از خواسته های اساسی بخش خصوصی است 

ضمن اینکه  آمارهای صادراتی در برخی...

پیشنهادهایی برای رفع تعهد ارزی صادرات به کشورهای همسایه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

کمیسیون  های  مشترک  نشست  در 
»سرمایه گذاری و بازار پول« و »مالیات، کار و 
تامین اجتماعی« اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
ظرفیت های  رضوی،  خراسان  کشاورزی  و 
زمینه  در  بنیان  دانش  تولید  جهش  قانون 
توسعه  جهت  در  مالیاتی  اعتبار  از  استفاده 
پیشنهادهای  و  استان  در  سرمایه گذاری  و 
تصویب  خصوص  در  کمیسیون ها  اعضای 

دستورالعمل اجرایی این قانون بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»محمدعلی چمنیان«، رئیس کمیسیون سرمایه 
گذاری و بازار پول اتاق مشهد در ابتدای این 

نشست اظهار کرد: باید دقت داشت که...

در نشست کمیسیون های »سرمایه گذاری و بازار پول« و »مالیات، کار و تامین اجتماعی« اتاق مشهد عنوان شد

ظرفیت های »اعتبار مالیاتی« در قانون جهش تولید دانش بنیان در جهت تشویق سرمایه گذاری

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان شد

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی اظهار 
کرد: از جمعیت ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
استان، ۲ میلیون و 97۸ هزار و 59۸ نفر زیر 
درصد   ۴۶ که  هستند  سازمان  این  پوشش 
جمعیت استان و ۶7 درصد جمعیت شهری را 

شامل می شوند.
اصلی  دامنه  کرد:  خاطرنشان  نظام  محسن 
فعالیت این سازمان در شهرهاست و به همین 

دلیل جمعیت شهری زیر پوشش آن بیشتر 
است.

وی ادامه داد: در این استان ضریب وابستگی 
که ۳5  است  درصد  بگیران، ۴.۳  مستمری 
و  است  بیشتر  کشوری  میانگین  از  صدم 

همچنین به ازای هر 75 نفر بیمه شده یک...

۴۶ درصد جمعیت خراسان رضوی زیر پوشش تامین اجتماعی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیرکل تامین اجتماعی استان اعالم کرد

https://news.mccima.com/2336/
https://news.mccima.com/2270/
https://news.mccima.com/2204/
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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
با  کشاورزی  بخش  گفت:  ایران  کشاورزی 
چالش های متعددی در موضوع منابع آبی و 
خاکی مواجه است و بیش از هر زمان نیازمند 
حمایت گری به ویژه از منظر تسهیالت دهی 
بخش  این  به  جامعه  غذایی  امنیت  است. 
وابسته است و باید در این رابطه دقت نظر 

و تامل بیشتری صورت بگیرد. 

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»غالمحسین شافعی«، در نود و ششمین جلسه 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان، متذکر شد: در حال حاضر پیشنهادی 

برای تخصیص سهم 15درصدی...

ضرورت ارتقای سهم بخش کشاورزی از تسهیالت بانکی، با هدف پیشگیری از تشدید بحران منابع

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

استاندار خراسان رضوی گفت: در تالشیم تا 
از حجم سرمایه گریزی در استان کم کرده و 
نسبت به افزایش سرمایه پذیری در خراسان 

رضوی اهتمام داشته باشیم.
یعقوبعلی نظری در دهمین مراسم معرفی 
و تجلیل از برندهای برتر استان که در هتل 
پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: حفظ 
است  نکته ای  اصلی ترین  مشتریان  اعتماد 

که در بحث برندینگ اهمیت بسیار زیادی 
دارد. اعتماد مشتریان سرمایه معنوی عظیمی 
ایجاد  نشان  یا  نام  یک  پرتوی  در  که  است 
می شود. لذا حفظ و ایجاد اعتماد متقابل میان 
عرضه کننده و متقاضی از شاخص ترین اصولی 

است که فعاالن اقتصادی باید به آن توجه...

در دهمین مراسم معرفی و تجلیل از برندهای برتر استان مطرح شد:

ضرورت کاهش سرمایه گریزی و افزایش سرمایه پذیری در خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

در هجدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 
شرکتهای  مالیاتی  معافیت  موضوع  جاری، 
تولید بذر، مشکالت فی مابین شرکتهای تولید 
و  موانع  اجتماعی،  تامین  و  بذر غالت  کننده 
چالش های حوزه مکانیزاسیون کشاورزی و 

اتحادیه تعاونی فراگیر استان، بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی استان، علی اکبر 
لبافی، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: کمبود 
باال  و  کشاورزی  آالت  ماشین  داخلی  تولید 
بودن هزینه واردات این تجهیزات در کنار باال 
بودن هزینه های تامین نگهداری و تعمیرات 
و همچنین عدم ارائه آموزش های صحیح و...

ضرورت گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و پایدار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در هجدهمین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی استان تاکید شد

https://news.mccima.com/2007/
https://news.mccima.com/1971/
https://news.mccima.com/1959/
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رئیس کمیسیون آب و محصوالت کشاورزی 
درصدی   5۰ کاهش  گفت:  مشهد  اتاق 
ناشی  گذشته  ماه   ۶ طی  زعفران  صادرات 
قوانین  تدوین  در  بینانه  غیرواقع  نگاه  از 
در  مهم  تصمیم گیری های  و  مقررات  و 

عرصه های اقتصادی است.
ایسنا  با  گفت وگو  در  شریعتی مقدم  علی  
عرصه  در  موجود  چالش های  خصوص  در 

صادرات زعفران اظهار کرد: مشکالتی که در 
وجود  کشاورزی  محصوالت  صادرات  حوزه 
دارد، منحصر به استان نبوده و جنبه ملی دارند. 
سایر کشورهای موفق دنیا از مسیر صادرات 
موفق به ارتقاء رشد اقتصادی، افزایش رفاه 

اجتماعی و افزایش سرانه ...

کاهش ۵۰ درصدی صادرات زعفران طی ۶ ماه گذشته

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

کمیسیون  هم اندیشی  نشست  سی  امین  در 
خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، موضوع 
و  فنی،  مهندسی  اقتصادی  قرارگاه  تشکیل 
دانش بنیان و نیز راهکارهای توسعه صادرات 
و  پاکستان  میانه،  آسیای  کشورهای  به 

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

خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
محسن خندان دل، رئیس این کمیسیون اظهار 
کرد: بخش خصوصی سال های متعددی است 
که نسبت به جلوگیری از وقوع رویدادهایی 
که منجر به راهیابی فساد در امورات اقتصادی 

می شود، هشدار داده است؛ اما...

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

الزامات توسعه ارتباطات فنی و مهندسی با کشورهای همسایه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون آب و محصوالت کشاورزی اتاق مشهد مطرح کرد

خراسان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر 
رضوی گفت: هفت هزار و 19۶ میلیارد ریال 
از محل تبصره 1۸ قانون بودجه سال 1۴۰1 
توسط 1۳ دستگاه اجرایی استان به ۲ هزار و 
91۰ طرح با اشتغالزایی 1۰ هزار و 595 نفر 

پرداخت شده است.
رضا خواجه نائینی عصر پنجشنبه در نشست 
شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی 

افزود: این در حالی است که تعداد کل طرح 
های ثبت شده در سامانه هشت هزار و 1۸5 
طرح با میزان تسهیالت درخواستی ۲17 هزار 
و 51۸ میلیارد ریال و مبلغ مصوب ۳۲ هزار 
و ۲۴۰ میلیارد ریال بوده که در مجموع ۴۳ 

درصد از مبلغ مصوب پرداخت شده است.

پرداخت ۷۰۰میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه در خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد

https://news.mccima.com/2044/
https://news.mccima.com/2040/
https://news.mccima.com/2019/
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خراسان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر 
رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴1 
طرح خارجی به ارزش 1۳۸ میلیون دالر برای 
این استان مصوب شده و یا در مراحل نهایی 
تصویب قرار دارد، در حالی که در مدت مشابه 
به ارزش ۲1 میلیون  سال گذشته ۳۴ طرح 

دالر تصویب شده بود.
اظهار  خبری  نشستی  در  نایینی  خواجه  رضا 

حدود  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  کرد: 
5 زیر مجموعه در خراسان رضوی دارد که 
شامل گمرک، اداره کل مالیاتی، اموال تملیکی، 
بیمه، بورس و شورای هماهنگی بانک ها است. 
در حوزه سرمایه گذاری خارجی ویزا، پروانه 
کار، اقامت، ورود پول و از جمله موضوعات...

افزایش ۱۱۷ میلیون دالری سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
گفت:  مشهد  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
از  حمایت  باب  در  که  تاکیداتی  وجود  با 
سرمایه گذاری و کارآفرینی صورت می گیرد، 
فضای سرمایه گذاری در مشهد، آنچنان که 

باید، مطلوب نیست.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

کیفیت  به  اشاره  با  روشنک،  محمدحسین 
کشور،  در  سرمایه گذاری  فضای  نداشتن 
تصریح کرد: این وضعیت در کالنشهر مشهد 
به مراتب از شدت بیشتری برخوردار است و 
این در حالی است که جذب سرمایه گذار در 

هر منطقه و حوزه ای، امنیت و مشوق ...

رئیس کمیسیون تجارت اتاق استان تاکید کرد:

ضرورت بهبود فضای سرمایه گذاری در مشهد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خبر داد

شورای  دبیرخانه  جلسه  نوزدهمین  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
رضوی در سال جاری، پیگیری اجرای مصوبه 
پانزدهمین جلسه این دبیرخانه در خصوص 
بررسی دالیل عدم صدور مجوز برای »پارک 

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

لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست 
به توضیح دستور کار جلسه پرداخت و اظهار 
کرد: موضوع این جلسه در ادامه پانزدهمین 
و  دولت  گفتگوی  شورای  دبیرخانه  نشست 
بخش خصوصی، بررسی و واکاوی چالش ها و 
دالیل عدم صدور مجوز برای پارک صنعتی...

معضالت و موانع صدور مجوز پارک صنعتی مهتاب به شهرک صنعتی غیردولتی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی مطرح شد:

https://news.mccima.com/2201/
https://news.mccima.com/2153/
https://news.mccima.com/2146/
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رئیسه  هیئت  اعضای  مشترک  نشست  در 
کمیسیون های اتاق مشهد با محوریت کمیسیون 
مسئولیت اجتماعی و با حضور رئیس شورای 
و  اجتماعی  مسائل  مهمترین  مشهد،  شهر 

اقتصادی این کالنشهر، بررسی گردید. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، »محسن 
مسئولیت های  کمیسیون  رئیس  شرکا«، 

این نشست  ابتدای  در  اتاق مشهد  اجتماعی 
بارگاه  اظهار کرد: متاسفانه علی رغم وجود 
حرم مطهر رضوی در کالنشهر مشهد، سرانه 

های درآمدی مردم این خطه پایین است.
اجتماعی  های  سرمایه  اینکه  بیان  با  شرکا 

استان باید در جهت نشاط، شادابی و فقر...

مطالبه گری از مدیریت شهری در ایفای مسئولیت های اجتماعی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
رضوی، موضوع کاهش مصرف آب در بخش 
زمینه،  این  در  راهکارها  ارائه  و  کشاورزی 

بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازرگانی  اتاق  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
خراسان رضوی، علی شریعتی مقدم، رئیس 

تاکید بر ضرورت تمرکز  با  این کمیسیون، 
بر سرمایه گذاری در حوزه آب و کشاورزی 
جلسه  آینده  در  راستا،  همین  در  گفت: 
مشترکی با کمیسیون سرمایه گذاری برگزار 
خواهیم کرد تا در خصوص پروژه های قابل 

سرمایه گذاری در حوزه آب، تبادل نظر...

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد مطرح شد

تاکید بر ورود جدی به سرمایه گذاری در حوزه آب

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفت

مسئولیت های  کمیسیون  جلسه  سیزدهمین 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اجتماعی 
تبادل نظر در خصوص  به  کشاورزی مشهد، 
فعالیت های کارگروه ها و طرح های کمیسیون 
از  اجتماعی  دغدغه های  و  مسائل  پیگیری  و 

دیدگاه اعضای این کمیسیون گذشت.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 

محسن شرکاء، رئیس این کمیسیون، ضمن 
تاکید بر تالش در راستای توسعه و دستیابی 
رسالت  کرد:  اظهار  کشور  ملی  منافع  به 
کمیسیون مسئولیت های اجتماعی هم گرایی، 
در  اجتماعی  مطلوب  نقش آفرینی  و  همدلی 
راستای کاهش فقر است. فصل مشترک این...

ضرورت چاره اندیشی های اجتماعی در راستای توسعه منافع ملی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد تاکید شد

https://news.mccima.com/1896/
https://news.mccima.com/1831/
https://news.mccima.com/1823/
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در نشست هم اندیشی میان دستگاه قضایی و 
تشکل های بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی 
خراسان رضوی، مطالبات و مشکالت موجود 
در بخش  های مختلف اقتصادی استان منعکس 
چالش های  حل  جهت  پیشنهادهایی  و  شد 

موجود مطرح گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
حسین  خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن 

محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق مشهد 
عملکرد  از  قدردانی  ضمن  نشست،  این  در 
مطلوب دستگاه قضا در خراسان رضوی اظهار 
کرد: از آن جا که فعالیت دستگاه قضا در این 
استان در جهت حفظ و پشتیبانی از واحدهای 

تولیدی اقتصادی و توجه به اشتغال زایی و...

نقش قوه قضاییه در توسعه اقتصادی خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شورای  دبیرخانه  نشست  هفدهمین 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
رضوی، به بررسی و جمع بندی راهکارهای 
فعال سازی معادن راکد استان و مشکالت 
معدن کاران از جمله مسئله تامین سوخت 

ماشین آالت معدنی گذشت.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

در  دبیرخانه  این  رئیس  لبافی،  اکبر  علی 
ابتدای نشست اظهار کرد: در جلسات پیشین 
راهکارهای  و  غیرفعال  معادن  خصوص  در 
شد  مطرح  مباحثی  آنها  مجدد  سازی  فعال 
و در نهایت مقرر گردید در نشست شورای 

گفت وگوی استان در هفته جاری به ارائه...

در دبیرخانه شورای گفت وگوی استان صورت گرفت

تجمیع آخرین راهکارهای حل مشکالت معادن خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست هم اندیشی دستگاه قضایی و فعاالن اقتصادی استان مطرح شد

و صنایع  معدن  کمیسیون  نشست  چهارمین 
معدنی اتاق مشهد طی سال جاری، با محوریت 
مسائلی چون مشکالت معادن سنگ آهن و 
خصوص  در  پیشنهادی  حل های  راه  بررسی 
محیط  با  مرتبط  های  چالش  از  رفت  برون 
زیست و اداره منابع طبیعی و بررسی مشکالت 
سوخت  تامین  خصوص  در  راهکار  ارائه  و 
انرژی و مواد اولیه واحدهای معدنی و صنایع 

معدنی برگزار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان  رضوی، 
»احمدرضا صفار طبسی«، رئیس این کمیسیون 
با تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه 

معادن و منابع طبیعی، اظهار کرد: باتوجه...

چالش های معدن کاران در حوزه منابع طبیعی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد بررسی شد

https://news.mccima.com/1951/
https://news.mccima.com/1948/
https://news.mccima.com/1926/
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مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش خود، 
ضمن بررسی تحوالت جهانی و منطقه ای، به 
کاهش ۴۰درصدی تجارت ایران و افغانستان 
تحریم های  اقتصادی  فعاالن  کرده؛  اشاره 
آمریکا علیه شبکه بانکی افغانستان را دلیل 

کاهش تجارت دانسته اند.
سلسله  از  گزارش  چهل ویکمین  در 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی«، 

گلچینی از تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و 
منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده 
اقتصادی  پیش بینی های  و  روندها  آخرین  و 
نهادهای  بزرگ ترین  توسط  تهیه شده 
تازه  داده های  قالب  در  بین المللی،  اقتصادی 

مورد واکاوی قرارگرفته اند.

کاهش ۴۰ درصدی صادرات ایران به افغانستان در دوره طالبان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

گزارش  یک  در  مجلس  پژوهشی  بازوی   
تحلیلی آسیب های تعارض منافع در اقتصاد 
ایران را تشریح کرد؛ موضوعی که شاید کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است، اما نقش مهمی 
در شکل گیری فساد سیستماتیک در ساختار 
حکمرانی اقتصادی کشور دارد. بررسی های 
این گزارش نشان می دهد تضاد منافع موجب 
تصمیم گیری های  در  سیاستگذار  می شود 

خود بیش از آنکه منفعت عمومی را مدنظر 
توجه  خود  شخصی  منافع  به  باشد،  داشته 
کند. در واقع امکان آنکه سیاستگذار بتواند 
از حق انتخاب های این چنینی برخوردار باشد، 

اصلی ترین زمینه ساز فساد است.
بررسی  های یک پژوهش نشان می  دهد یکی...

منشأ فساد اقتصادی در پژوهش رسمی معرفی شد

تعارض منافع سیاستگذار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در چهل ویکمین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی مطرح شد

دستورالعمل  بخشنامه ای  در  مرکزی  بانک 
ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی 
مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ 

کرد.
به گزارش  روابط عمومی بانک مرکزی، در 
تمهید  منظور  به  است،  آمده  بخشنامه  این 
شرایط الزم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر 
بر تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری 

از جمله مواد )1۰( و )11( قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1۳9۸، 
تبصره )1( ماده )5۲(، بند )۳( ماده )59( و 
ماده )۶7( آیین نامه اجرایی ماده )1۴( الحاقی 
قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 
۲1 مهرماه سال 1۳9۸ هیئت وزیران و نیز...

دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابالغ شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خبر عمومی

https://news.mccima.com/2543/
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مالیات  نرخ  ابالغیه ای  طی  ایران  گمرک 
علی الحساب کلیه کاالهای وارداتی را از ۴ به 

۲ درصد کاهش داد.
بر اساس اعالم گمرک ایران، موضوع کاهش 
نرخ مالیات علی الحساب کلیه کاالهای وارداتی 
اجرایی،  گمرکات  کلیه  به  درصد  به ۲  از ۴ 

ابالغ شد.

این  اجرای  حسن  مسئولیات  اساس  این  بر 
و  کل  مدیران  ناظران،  عهده  به  بخش نامه 

مدیران گمرکات اجرایی است.

نرخ مالیات علی الحساب کاالهای وارداتی کاهش یافت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

سرمایه گذاری  و  عمرانی  هزینه های  سهم 
دولت طی 55 سال مدام آب رفته و مصارف 

جاری جای آن را گرفته است.
در ماه اخیر که احتمال احیای برجام پررنگ تر 
از گذشته شد، یکی از سواالت مطرح این بود 
که این بار دولت باید با درآمدهای نفتی چه 
کند تا اتفاقات بد گذشته برای اقتصاد ایران 
منفعت  بیشترین  دیگر  طرف  از  و  نیفتد 

ممکن از درآمد نفتی برده شود؛ درآمدی که 
در صورت باقی ماندن قیمت نفت در سطوح 
باالی فعلی، اثرات مثبت و منفی بالقوه بسیار 
این  در  باشد.  داشته  می تواند  بزرگ تری 
گزارش یک اثر بالقوه مثبت دالرهای نفتی را 

برمی شماریم که البته نیازمند یک...

خبر عمومی

واگرایی تکان دهنده در بودجه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خبر عمومی

دستورالعمل  بخشنامه ای  در  مرکزی  بانک 
ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی 
مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ 

کرد.
به گزارش  روابط عمومی بانک مرکزی، در 
تمهید  منظور  به  است،  آمده  بخشنامه  این 
شرایط الزم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر 
بر تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری 

از جمله مواد )1۰( و )11( قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1۳9۸، 
تبصره )1( ماده )5۲(، بند )۳( ماده )59( و 
ماده )۶7( آیین نامه اجرایی ماده )1۴( الحاقی 
قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 
۲1 مهرماه سال 1۳9۸ هیئت وزیران و نیز...

فرمول برندسازی دانش بنیان ها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بازوی پژوهشی مجلس چالش های برندینگ در ایران را تشریح کرد

https://news.mccima.com/2531/
https://news.mccima.com/2524/
https://news.mccima.com/2516/
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وجود  کشور،  صنعت  چالش های  از  یکی 
است،  ظرفیت شده  تکمیل  یا  اشباع  صنایع 
به طوری که در حوزه برخی از صنایع تعداد 
زیادی واحد تولیدی به بهره   برداری رسیده   اند 
بازارهای  -عمدتا  دسترس  در  بازارهای  که 
میزان  و  تولید  حجم  پاسخگوی  داخلی- 

فروش موردنیاز آنها نیستند.
صنعتی  کاالهای  اکثر  صادرات  ممنوعیت 

صورت  به  که  خلق   الساعه  بخشنامه   های  و 
از  یکی  می   شود،  صادرات  مانع  دستوری، 
وجود  به  و  داخلی  بازارهای  اشباع  عوامل 
عالوه  روند  این  است.  عرضه  مازاد  آمدن 
طیف  ایجاد  به  کشور،  سرمایه  هدررفت  بر 

وسیعی از واحدهای نیمه تمام و راکد منجر...

 اشباع صنایع در بازارهای داخلی چگونه رخ داد؟   

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

درخصوص آیین   نامه جدیدی که برای واردات 
نکته  ابالغ شده، ذکر چند  و  تنظیم  خودرو 
حائز اهمیت است. اولین نکته این است که 
آزادسازی واردات خودرو برای رقابتی شدن 
بازار خودرو یک ضرورت و این آیین   نامه، 
 قدمی در جهت درست است. این اتفاق در 
واقع می   تواند نقطه ابتدایی برای پایان مسیری 
خودروسازان  برای  این  از  پیش  که  باشد 

ایرانی با استفاده از قدرت بازار زیاد و توان 
تولید  به منظور  سیاستگذار  بر  تاثیرگذاری 

خودرو باز بوده است.
اینکه  جای  به  است،  الزم  جدید  مسیر  در 
به  بازار  باالی  تمرکز  شرایط  در  خودروساز 

تولید بپردازد، در مقابل رقابت با خارجی   ها...

یادداشت

واردات در دام انحصار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خبر عمومی

هفته نامه اکونومیست سرمقاله این هفته خود 
را به نقد قطبی شدن ایالت  های مختلف آمریکا 
اختصاص داده است. این نشریه معتقد است 
جامعه  در  می  تواند سبب گسست  روند  این 
آمریکا شود که حکومت  داری را در این کشور 

دشوار خواهد کرد.
گرچه این دو اتفاق ممکن است نامرتبط به نظر 
برسند، ولی نشانه  ای از یک روند مهم هستند. 

ایالت  های مختلف با سرعت زیادی در حال 
اتخاذ سیاست هستند. به لحاظ تئوریک این 
چیز بدی نیست. آمریکا در پنجاه ایالت خود 
دارد.  سیاست  ها  آزمون  برای  مرکز  پنجاه 
مردم و شرکت ها می  توانند در مکان  هایی قرار 

گیرند که ترجیحات آنها در قوانین محلی...

گسل زیرپای مجسمه آزادی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

»اکونومیست«: فدرالیسم آمریکایی به مرحله جنگ با فرهنگ ملی رسید

https://news.mccima.com/2574/
https://news.mccima.com/2463/
https://news.mccima.com/2451/
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زندگی  کیفیت  شاخص  اخیر  سال های  در 
در  رفاه  سنجش  معیارهای  به  هم  دیجیتال 
از  نشان  و  است  شده  تبدیل  مدرن  جوامع 
مشهور  شرکت  دارد.  آنها  توسعه یافتگی 
رفاه  کیفیت  بررسی  به  »سرف شارک«  
در  است.  پرداخته  11۰کشور  در  دیجیتال 
حال حاضر دانمارک جایگاه اول این رتبه بندی 
ایران،  رتبه بندی  این  در  دارد.  اختیار  در  را 

هشتادوسوم است.
انقالب دیجیتال حاال به زندگی روزمره مردم 
رسیده و کیفیت آن را تغییر داده است. با این 
شاخص  اخیر  سال های  در  که  است  اوصاف 
معیارهای  به  هم  دیجیتال  زندگی  کیفیت 
سنجش رفاه در جوامع مدرن تبدیل شده و...

رتبه ایران در »رفاه دیجیتال«

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

علمی  هیات  عضو   - رحمانی  تیمور  دکتر 
پول  تهران  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده 
بزرگ ترین اختراع یا ابداع بشر است. بدون 
ابداع پول و تکامل آن، انسان هنوز اندر خم 
تامین قوت الیموت بود و هم اکنون تلسکوپ 
جیمز وب با تصاویر خیره کننده اش ما را مات 
و مبهوت نمی کرد. اما ابداع پول همانند هر 
ابداع دیگری همان اندازه که سودمند است، 

می تواند مخرب هم باشد. کوچک ترین درک 
نادرست از کارکرد پول و آنچه پول می تواند 
انجام دهد و آنچه نمی تواند انجام دهد، اسباب 
اجتماعی  زیان  اقتصاددانان  که  است  آنچه 
می نامند و بااهمیت ترین این زیان اجتماعی، 

تورم و دورشدن از عدالت اجتماعی است.

یادداشت

پول، ثبات، رشد و توسعه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

جدیدترین بررسی ها، از تغییر معنای رفاه در کشورهای مختلف خبر می دهند

 شرکای مهم تجاری ایران در 5 ماهه امسال 
مقصد   5 به  ایران  صادرات  شدند.  معرفی 
معادل  ارزشی  زمانی  بازه  این  در  نخست 
در  و  داشته  دالر  51۸ میلیون  و  15 میلیارد 
مقابل، واردات ایران از 5 مبدا اول، 15 میلیارد 
در  است.  داشته  ارزش  دالر  ۶5۳ میلیون  و 
مجموع ارزش صادرات ایران از ابتدای سال تا 
نیمه تابستان ۲۰ میلیارد و 9۲۴ میلیون دالر و 

ارزش واردات در این بازه زمانی ۲1 میلیارد و 
۶۶۴ میلیون دالر بوده است. مقایسه صادرات 
5 ماهه  در  کشورها  این  به  ایران  واردات  و 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان 

از رشد ارزشی دارد.
آمار تجارت خارجی در 5 ماهه نخست ...

نمای تجارت با شرکای اصلی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بین الملل

https://news.mccima.com/2320/
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در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، 5 
مدل مختلف از اتاق های بازرگانی فعال در دنیا 
شامل مدل عمومی یا دولتی، آنگلوساکسون، 
قاره ای، آسیایی و اوراسیایی مورد بررسی قرار 

گرفته است.
در سال های اخیر بارها وظایف، مسئولیت ها، 
درآمدها و جایگاه اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی در نظام جمهوری اسالمی 

سوی  از  هم  و  رسانه ها  سوی  از  هم  ایران 
به  بعضاً  مسئوالن مورد سؤال قرار گرفته و 
چالش کشیده شده است. برآیند این نظرات 
نیز منجر به اعمال برخی تغییرات در ساختار 
و منابع درآمدی اتاق از جمله حرکت اتاق به 
سمت عضویت فراگیر و حذف چهار در هزار..

ماهیت و کارکرد مدل های مختلف اتاق های بازرگانی در جهان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

سقوط لیر اگرچه در بعد اقتصاد داخلی ترکیه، 
ضربه سهمگینی بر شهروندان این کشور وارد 
کرد، اما منجر به صعود توریسم در ترکیه 
شده و ارزان بودن مقصد در این کشور برای 
دیگر کشورها، آن را به یکی از مقاصد اصلی 

گردشگری در جهان تبدیل کرده است.
استانبول توانست به یکی از بهترین مقاصد 
تابستانی در سال ۲۰۲۲ تبدیل شود و تعداد 

گردشگرانی که به استانبول می   رسند نسبت 
برابر شده  دو  از  بیش  به یک سال گذشته 
است. این امر باعث شده تا این شهر از رکود 
ناشی از کووید بهبود یابد. ورود خارجی   ها به 
بزرگ ترین شهر ترکیه و سومین شهر بزرگ 
در خاورمیانه از سطح قبل از همه گیری فراتر...

ورود گردشگر به ترکیه ۳ برابر شد

صعود توریسم با سقوط لیر

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه 
مناطق  5۸.1؛  با  برابر  ماه  مرداد  در  استان 
شهری 5۶.9 و مناطق روستایی ۶۲.۸ درصد 
است که این شاخص نسبت به ماه قبل برای 
کل استان 1.۴؛ مناطق شهری ۰.9 و مناطق 

روستایی ۲.9 درصد کاهش یافته است.
تورم  وضعیت  درخصوص  جمشیدی  رضا 

خراسان رضوی در مردادماه اظهار کرد: نرخ 
به ماه گذشته در کل  تورم مردادماه نسبت 
مناطق شهری 1.7  برابر 1.7 درصد،  استان 
این  که  است  مناطق روستایی 1.9 درصد  و 
آمار نسبت به مدت مشابه در ماه قبل برای 
کل استان ۲.۸ ؛ مناطق شهری ۲.۶ و مناطق...

کاهش ۱.۴ درصدی تورم در خراسان رضوی طی مردادماه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد

https://news.mccima.com/2294/
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