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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق   رئیس 
در  صنعت  جایگاه  گفت:  ایران  کشاورزی 
انکارناپذیر  کشور،  اقتصاد  رشد  و  پایداری 
است و توسعه این بخش، بیش از هر زمان 
نیازمند  کارآمد  استراتژی  یک  به  دیگری 
است؛ اما بخش خصوصی باید یک نقش آفرین 

موثر در تدوین راهبرد مذکور باشد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»غالمحسین شافعی« در چهل وپنجمین جلسه 
خراسان  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات 
رضوی اظهار داشت: فعاالن اقتصادی به منظور 
ترسیم فعالیت های آینده خود، بایستی اطالع 

دقیقی از ماهیت سیاست های اقتصادی ...

بخش خصوصی باید یک نقش آفرین موثر در تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور باشد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 
گفت: در حال حاضر مشکل واقعی تجارت 
تولید  بازار  نبودن  رقابتی  در  ایران  خارجی 
است، تنوع کاالهای تولید شده در ایران که 
قابلیت رقابت پذیری با بازارهای خارجی را 

داشته باشد بسیار پایین است.
محمد حسین روشنک در گفت وگو با ایسنا 

مزایای  و  تجاری  جنبه های  خصوص  در 
عضویت دائمی ایران در پیمان شانگهای اظهار 
کرد: پذیرش عضویت در هر پیمانی برای هر 
کشوری یک برد بوده و دارای مزایای زیادی 
است. پیمان شانگهای نیز از جمله پیمان های 

مهم بین المللی است، زیرا دو کشور پر...

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد:

رقابتی نبودن بازار تولیدات، مهمترین مشکل تجارت خارجی است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران در چهل وپنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:

تجارت  توسعه  سازمان  آفریقای  کل  مدیر 
فراوان  های  ظرفیت  وجود  با  گفت:  ایران 
رقم  ایران،  و  آفریقا  قاره  میان  همکاری 

مبادالت تجاری کنونی، بسیار ناچیز است.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
نشست  در  قنادزاده«،  »سیدمحمدصادق 
موضوع  با  استان  اتاق  تجارت  کمیسیون 

ظرفیت های اقتصادی موجود در قاره آفریقا، 
قاره  دومین  آفریقا،  حاضر  حال  در  گفت: 
حجم  که  است  کشور   ۵۶ با  جهان  بزرگ 
میلیارد  در سال ۲۰۲۱، ۱۱۰۰  تجارت آن 

دالر بوده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر قاره آفریقا ...

ضرورت افزایش سهم ایران در روابط تجاری قاره آفریقا

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیر کل آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد
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در نشست دوشنبه شب شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی، ضمن پرداختن به 
 ۱۴۰۱ و   ۱۴۰۰ سال  تعدیل  شاخص های 
برای قراردادهای پیمانکاری، در مورد مباحث 
فعاالن  و  شد  گفت وگو  و  بحث  نیز  مالیاتی 
اقتصادی، مسائل خود را با رئیس سازمان امور 

مالیاتی در میان گذاشتند.
ماهه  سه  تعدیل  در شاخص های  تجدیدنظر 

قراردادهای  در   ۱۴۰۰ سال  چهارم  و  سوم 
پیمانکاری، بررسی تعیین حق الزحمه خدمات 
نظارت مهندسان مشاور و پیشنهاد بازنگری 
از  ناشی  آثار  جبران  شیوه  دستورالعمل  در 
افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد 

تعدیل، محورهای صدودوازدهمین...

تاکید وزیر اقتصاد بر کاهش بار مالیاتی بر فعالیت های رسمی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
اعالم  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
کرد: با تالش های صورت گرفته این شورا، 
هدف  با  اقتصادی  بنگاه های  از  بازرسی 
کنترل مصرف انرژی واحدهای صنعتی، به 

شرکت های بومی واگذار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  لبافی  علی اکبر 
اظهار کرد: به موجب تصمیمات سازمان ملی 
استاندارد، اکثر شرکت های بازرسی انرژی 
براساس قانون الگوی مصرف، مکلفند بنگاه 
مصرف  کنترل  هدف  با  را  اقتصادی  های 

انرژی واحدهای صنعتی ...

به همت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت؛

واگذاری بازرسی فنی انرژی بنگاه های اقتصادی به شرکت های بومی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در صد و دوازدهمین نشست شورای گفت وگو چه گذشت؟

پنجمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
با محوریت  در سال جاری،  خراسان رضوی 
بررسی تخصصی علل رکود معادن شهرستان 
چناران و با حضور برخی از مسئوالن دولتی و 

فعاالن این حوزه برگزار شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان  رضوی، 

»احمدرضا صفار طبسی«، رئیس این کمیسیون، 
معادن استان را از جمله مهمترین معادن شرق 
کشور برشمرد و گفت: بر اساس آمار اعالم 
شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی، بیش از ۹۰۰ معدن در استان 

ثبت شده است...

بررسی تخصصی علل رکود معادن خراسان رضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد صورت گرفت

https://news.mccima.com/2684/
https://news.mccima.com/2644/
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تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیأت  نشست 
با  ایران  فوالدی  سازه های  صادرکنندگان  و 
صاحبان صنایع تولیدکننده سازه های فوالدی 
موضوع  بررسی  منظور  به  رضوی  خراسان 
استانداردسازی سازه های فوالدی و مشکالت 
برگزار  مشهد  اتاق  محل  در  ربط  صنایع ذی 
شد و افراد حاضر در این جلسه به اظهار نظر 
در خصوص تفاوت سازه های بتنی و سازه های 

فوالدی پرداختند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
انجمن  مدیره  هیات  رئیس  ضیایی«،  »حامد 
سازه های  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 

فوالدی ایران در ابتدای این نشست اظهار ...

ضرورت تعیین جایگاه بخش خصوصی در قانون جهش تولید مسکن

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شافعی، رئیس اتاق ایران در دیدار با رئیس 
بنیاد علمی اکو به حجم پایین مبادالت اقتصاد 
کشورهای عضو اکو اشاره کرد و گفت: باید 
هم  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  این کشورها 
را شناسایی کنند و در مسیر سرمایه گذاری 

مشترک حرکت کنند.
رئیس بنیاد علمی اکو با غالمحسین شافعی، 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 

کشاورزی ایران دیدار کرد. سید کمیل طیبی 
در این دیدار از اهمیت همکاری بنیاد علمی 
اکو با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران گفت.
طیبی گفت: منطقه اقتصادی اکو، منطقه بکری 
است که زمینه های همکاری خیلی خوبی در...

رئیس اتاق ایران در دیدار با رئیس بنیاد علمی اکو تاکید کرد

کشورهای عضو اکو از پتانسیل  یکدیگر در مراودات اقتصادی استفاده کنند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فوالدی در مشهد مطرح شد

گفت وگوی  شورای  جلسه  نودوهفتمین  در 
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع 
و مشکالت ناشی از اجرای نادرست بسته های 
صادرکنندگان،  ارزی  تعهدات  رفع  سیاستی 
موانع و مشکالت ناشی از عدم صدور مجوز 
همچنین  و  مهتاب«  صنعتی  »پارک  برای 
چالش های پیش روی فعالیت تولیدکنندگان 
لوله و اتصاالت پلی اتیلن، بررسی شد. استاندار 

لزوم  بر  نشست،  این  در  رضوی  خراسان 
استفاده از ظرفیتهای استانی در راستای رفع 
چالش های پیش روی تولیدکنندگان تاکید 

کرد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی...

تاکید استاندار بر تداوم تولید و رفع موانع پیش روی لکه های صنعتی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نودوهفتمین نشست شورای گفت وگوی خراسان رضوی صورت گرفت

https://news.mccima.com/2743/
https://news.mccima.com/2792/
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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی ایران گفت: اتخاذ تمهیدات عقالیی 
و  ارز  بازگشت  در  تسهیل  برای  کارآمد  و 
عرضه بیشتر آن، مطالبه بخش خصوصی از 
دولت است و در این راستا باید سیاست های 
تشویقی و حمایتی الزم، در دستور کار قرار 

بگیرد.
 

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»غالمحسین شافعی« در نود و هفتمین نشست 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
برای  ارزی  تعهدات  ایفای  به چالش  استان، 

کشورهایی همچون افغانستان اشاره کرد...

اتخاذ سیاست های تشویقی و حمایتی، با هدف تسهیل روند بازگشت ارز به کشور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در سومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
مشکالت  و  مسائل  جاری،  سال  در  رضوی 
فعاالن صنعت گردشگری در حوزه شهرداری 
از قبیل: تمهیدات الزم جهت برخورد قانونی با 
واحدهای اقامتی غیرمجاز با استناد به تبصره 
بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، اجرایی 
امکان  و  گردشگری  تاکسی  طرح  شدن 

نصب تابلوهای دوزبانه توسط دفاتر خدمات 
مسافرتی و ... بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، »علی اکبر 
علیزاده قناد«، رئیس این کمیسیون با اشاره به 
ضرورت برخورد قانونی با واحدهای اقامتی ...

در کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی بررسی شد

زوایای اجرای طرح تاکسی گردشگری در مشهد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران خواستار شد:

در بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
رضوی که با حضور روساء و مدیران اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و تشکلهای 
کارگری و کارفرمایی برگزار شد، دستورالعمل 
و شیوه نامه اجرای تکالیف قانونی صدر ماده 
۱۵7 قانون کار )به عنوان مرحله اول از حل 
و فصل اختالفات از طریق تفاهم و گفت وگو 

به  ارجاعات بعدی(  بین کارگر و کارفرما و 
تصویب رسید.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای 

نشست، با اشاره به لزوم اجرایی شدن ...

ارائه پیشنهادهای اجرایی به منظور حل و فصل اختالفات کارگران و کارفرمایان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی بررسی شد

https://news.mccima.com/2827/
https://news.mccima.com/2836/
https://news.mccima.com/2834/
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حدود یک ماه پیش بود که خبر شکل گیری 
خراسان  خصوصی  بخش  دل  در  ساختاری 
رضوی با عنوان »مجمع هماهنگی تشکل های 
اقتصادی« این استان، در رسانه ها منتشر شد؛ 
ساختاری که به گفته روسای تشکل های عضو، 
این  قرار است صدای واحد بخش خصوصی 

خطه را منعکس نماید.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
کانون  رئیس  روشنک«،  »محمدحسین 
کارآفرینان خراسان رضوی در تشریح آثار 
وجود  به  فرصت  به  مجمع،  این  شکل گیری 
آمده از دل این ساختار برای بازتاب صدایی 

واحد از تشکل های بخش خصوصی درباره...

پژواک هم صدایی بخش خصوصی از دل مجمع هماهنگی تشکل های اقتصادی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان معتقد 
است راه اندازی مجمع هماهنگی تشکل های 
سال های  از  خراسان رضوی،  در  اقتصادی 
ضروری ترین  جزو  امروز  به  تا  گذشته 
الزاماتی بوده که می بایست در استان به وقوع 
می پیوست و الزم است در جمع بندی نظرات 
این مجمع، به نظرات تخصصی صاحب نظران 

و کارشناسان اقتصادی نیز استناد گردد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
»رضا حمیدی« در گفت وگو با خبرنگار ما، در 
خصوص ضرورت هایی که در مجمع هماهنگی 
تشکل های اقتصادی استان بایستی مدنظر قرار 

گیرد، اظهار کرد: فعالیت های این مجمع ...

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان تاکید کرد:

لزوم استناد به نظر متخصصان در مجمع هماهنگی تشکل های اقتصادی استان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تاکید کرد

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: خطوط 
انتقال گاز در استان کفاف الزم را به دلیل دامنه 
استان  در  افزون  روز  توسعه  و  باال  مصرف 
نداشته و از طرفی ارزش حرارتی در خراسان 
رضوی نسبت به میانگین کشور کمتر است؛ 
در نتیجه این مساله موجب شده در زمستان 

گاز مورد نیاز بخش تولید تامین نشود.

در  ایسنا  با  گفت وگو  در  لبافی  اکبر  علی 
رضوی  خراسان  صنایع  مشکالت  خصوص 
در فصل سرما و تامین گاز صنایع اظهار کرد: 
یکی از موانع جدی توسعه استان و استفاده 
از ظرفیت های موجود در استان برای توسعه 
صنعتی، کمبودهای موجود در حوزه انرژی ...

احتمال کمبود گاز صنایع خراسان رضوی در زمستان امسال چقدر است؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان پاسخ داد

https://news.mccima.com/3028/
https://news.mccima.com/3102/
https://news.mccima.com/3128/
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کنفرانس حمل و نقل بین المللی با محوریت 
بررسی فرصت و چالش ها در حوزه لجستیک 
ایرو  جهانی  سازمان  سوی  از  آوری،  فن  و 
برگزار شد. هیات نمایندگان بخش حمل ونقل 
کشور  که  رویداد  این  در  ایران  بین المللی 
ازبکستان میزبان آن بود، از مشکالت موجود 
پیشنهاداتی  و  گفتند  سخن  بخش  این  در 
نقل  و  های حمل  رویه  در  تسهیل  منظور  به 

بین المللی ارائه نمودند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  امتی«،  »محمود 
نقل  و  حمل   انجمن  رئیس  نایب  و  مشهد 

بین المللی استان که در این کنفرانس ...

تاکید بر ضرورت تسهیل گری در رویه ها و رفع موانع در بخش حمل و نقل بین الملل

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مهندسی  و  فنی  خدمات  کمیسیون  رئیس 
اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ضریب 
ریسک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان 
طی سال های گذشته مستمرا افزایش یافته 
حوزه  این  به  را  جدید  سرمایه های  ورود  و 
تضعیف کرده است. این امر باعث شده تا 
به  ساز  و  ساخت  عرصه  فعاالن  از  بسیاری 
دنبال مهاجرت از کشور باشند و انگیزه های 

موجود در این بخش، تضعیف شود.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 
»محسن خندان دل« در سی و یکمین جلسه 
کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق 

بازرگانی خراسان رضوی، پارلمان بخش...

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

باال بودن ریسک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان، آینده این بخش را تهدید می کند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، ابعاد برگزاری كنفرانس حمل و نقل بین المللی را تشریح کرد:

اتاق  تجارت  کمیسیون  نشست  تازه ترین 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
تهدیدهای  و  ها  فرصت  بررسی  به  رضوی، 
توسعه مراودات تجاری با قاره سیاه گذشت. 
از  مسئوالنی  حضور  با  که  نشست  این  در 
سازمان توسعه تجارت و نمایندگان ایران در 
کشورهای اوگاندا و تونس برگزار شد، فعاالن 
اقتصادی خراسان رضوی از دغدغه های خود 

در حوزه تجارت با آفریقا گفتند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
و کشاورزی خراسان رضوی  معادن  صنایع، 
کمیسیون  رئیس  روشنک«،  »محمدحسین 
تجارت اتاق استان، در این نشست با اشاره به 

ظرفیت های موجود در کشور برای ...

چگونگی توسعه مراودات تجاری با آفریقا

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون تجارت اتاق مشهد بررسی شد

https://news.mccima.com/2970/
https://news.mccima.com/2842/
https://news.mccima.com/2997/
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مدیر مرکز رتبه بندی اتاق ایران در نشست 
با اعضای تشکل های اقتصادی تحت پوشش 
اتاق مشهد، به تشریح نحوه ارزیابی عملکرد 
استان ها  اقتصادی  تشکل های  بندی  رتبه  و 
تشکل ها  اعضای  نشست،  این  در  پرداخت. 
انتظاراتشان  و  خود  مجموعه  دغدغه های  از 
از اتاق بازرگانی به عنوان تشکل  مادر سخن 

گفتند.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»علی کبیر«، دبیر اتاق مشهد در این نشست 
بر  می بایست  تشکل ها  فعالیت  کرد:  اظهار 
اساس چهارچوبی تعریف شود و هر تشکل 
طبق همان چهارچوب موظف به حفظ قواعد...

جزئیات ارزیابی و رتبه بندی تشکل های اقتصادی استانی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

توسعه پایدار،  کمیسیون  گزارش  در 
تاکید شده  ایران  اتاق  و آب  محیط زیست 
حکمرانی  ساختار  اصالح  گرفتن  نادیده  با 
و  جدی  مناقشات  شاهد  آینده  در  آب، 
تعارض منافع در فرآیند به اشتراک گذاری 
و بهره برداری از منابع مشترک آب خواهیم 

بود.
کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب 

اتاق ایران گزارشی با عنوان »تحلیل سیستم 
حکمرانی منابع آب ایران مبتنی بر همبست 

آب، غذا و انرژی« منتشر کرده است.
انرژی چارچوبی برای  همبست آب، غذا و 
ایجاد یک نظام حکمرانی است که هدف آن، 

تسهیل مشارکت بین بخشی و بهبود ...

کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران منتشر کرد

برنامه هفتم توسعه و ضرورت اصالح ساختار حکمرانی آب

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست مدیر مرکز رتبه بندی اتاق ایران با نمایندگان تشکل های اتاق مشهد مطرح شد

براساس آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست 
امسال، ۱7۲میلیون کاال از خراسان رضوی به 
نشان  آمار  این  است.  شده  صادر  افغانستان 
مشهد  و  استان  صادرات  میزان  که  می دهد 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  افغانستان  به 
است؛  یافته  کاهش  3۶درصد  بیش از  قبل 
کشور  این  گذشته،  سال های  در  در حالی که 
صادرات  کل  مجموع  از  7۰درصدی  سهم 

استان داشته است.
همچنین بر اساس اعالم گمرک در پنج ماهه 
امسال ۶۴۱ میلیون دالر از ایران به افغانستان 
صادر شده است، این آمار نشان می دهد سهم 
خراسان رضوی از صادرات به افغانستان در 

این مدت۲7 درصد بوده ...

مروری بر دالیل کاهش صادرات به همسایه شرقی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بررسی آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست امسال

https://news.mccima.com/2699/
https://news.mccima.com/3086/
https://news.mccima.com/2659/
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کمیسیون  نایب رئیس  چمنیان  محمدعلی 
کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران معتقد 
دستورالعمل های  در  شفافیت  عدم  است 
اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان، انواع 
مشوق های این قانون برای جذب سرمایه را 

ابتر خواهد کرد.
کسب وکارهای  کمیسیون  نایب رئیس 
دانش بنیان اتاق ایران با اشاره به مشوق های 

تولید  قانون جهش  مالیاتی تعریف شده در 
دانش بنیان برای جذب سرمایه از سوی صنایع 
با  گفت:  دانش بنیان  شرکت های  به  بزرگ 
صنایع  بدبینی  اما  خوب،  قانون  این  وجود 
نسبت به عملکرد سازمان مالیاتی موجب شده 

صاحبان سرمایه نسبت به این مشوق ...

قوانین ابهام آمیز، مانع سرمایه گذاری صنایع بزرگ در حوزه دانش بنیان است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

از سوی  ابالغ شده  ناظر  دستورالعمل  طبق 
بانک مرکزی، مشوق های بانکی برای حمایت 
از صاحبان حساب های تجاری در نظر گرفته 
شده که بر این اساس سقف انتقال وجه روزانه 
حساب های  کلیه  از  غیرحضوری  بصورت 
تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد ریال 
انتقال  افزایش یافت. این سقف برداشت و 
وجه در ماه نیز بصورت غیرحضوری به 3۰ 

میلیارد ریال رسید.
به گزارش ایبنا، ماده ۱۶ دستورالعمل ناظر بر 
حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط 

با آن، به این مشوق های پرداخته است.
ماده ۱۶: مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ 

داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری ...

بانک مرکزی اعالم کرد:

مشوق های بانکی برای صاحبان حساب های تجاری

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

نایب رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران:

داده های گمرک کشور نشان می دهد هرچند 
میزان صادرات استان کاهش و حجم واردات 
کاالهای  تناژی  ارزش  اما  یافته  افزایش 
نکات  وارداتی  کاالهای  مقابل  در  صادراتی 

مثبت کارنامه تجارت خارجی استان است.
کشور،  گمرک  رضوی،  خراسان  گزارش  به 
داده های پنج ماهه صادرات و واردات کشور 
وضعیت  آن  اساس  بر  که  کرد  منتشر  را 

مرکز  پنج  طریق  از  استان  خارجی  تجارت 
گمرکی مشخص شده است.

تراز تجاری ۲۰۴ میلیون دالری
صادرات  مجموع  می دهد  نشان  داده ها  این 

صورت گرفته از درگاه های گمرکی ...

سایه روشن های کارنامه تجاری استان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تحلیلی بر کارنامه صادرات و واردات 5ماهه استان

https://news.mccima.com/2692/
https://news.mccima.com/2669/
https://news.mccima.com/2618/
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در مساله توسعه اقتصادی ما دو روش متفاوت 
یک  هستیم،  شاهد  دنیا  در  را  عملکردی 
روش این است که اقتصاد، آزاد و مترتب بر 
انتظارات تولیدکننده و مصرف کننده بنا شده 
باشد که به آن اقتصاد باز جهانی گفته می شود 
تعیین  نقش  اقتصاد  نوع  این  ارتباطات در  و 

کننده ای دارد.
یک جنبه دیگر اقتصاد را هم در کشورهای 

سوسیالیستی و کمونیستی شاهد هستیم و آن 
اقتصاد دولتی است که تمام بخش های مختلف 
است،  وابسته  حاکمیت  و  دولت  به  اقتصاد 
در این نوع اقتصادها بسیاری از فاکتورهای 
توسعه در اختیار تولیدکننده و عرضه کننده 

نیست و در اختیار دستگاه حاکمیتی ...

چرا مسیر توسعه در خراسان رضوی متزلزل است؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بایستی تالش کنند  با مطالبه گری  رسانه ها 
کشور  اعتبارات  از  رضوی  خراسان  سهم 
به طور کامل اخذ شود تا اقتصاد خرد و متوسط 
این خطه که بیشتر بر پایه کشاورزی، دام و 
طیور، معدن و صنایع کوچک و متوسط و از 
همه مهم تر خدمات و تجارت پایه ریزی شده، 
بیش از این آسیب نبیند. امروز از بنگاه های 
بزرگ خصولتی و دولتی در خراسان بزرگ 

خبری نیست و رسانه ها باید سوال کنند چرا 
استان های  در  سرمایه گذاری  از  دولت ها 

خراسان خودداری کرده اند؟
امروز به این مسئله اذعان می شود که بسیاری 
از مسئوالن عالی رتبه کشور، اهل خراسان و 

مشهد هستند؛ اما چرا با این وجود...

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

نادیده گرفتن سرمایه گذاران، مانع اصلی رشد اقتصادی خراسان است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد

دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
گفت:  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
توسعه  لحاظ  به  رضوی  خراسان  متاسفانه 
اقتصادی وضع مناسبی ندارد. البته این مساله 
سال   ۲۰ طی  است.  صادق  نیز  کشور  برای 
درصد  هشت  ساالنه  اینکه  علی رغم  گذشته 
رشد اقتصادی برای کشور پیش بینی شده بود، 
میانگین رشد اقتصادی محقق شده تنها ۰.۴۵ 

درصد بوده است.
پیش  مشکالت  درخصوص  لبافی  علی اکبر 
صنعتی  توسعه  برای  رضوی  خراسان  روی 
درآمدی  سرانه  لحاظ  به  استان  کرد:  اظهار 
سرانه  لحاظ  از  و  نداشته  خوبی  وضعیت 

درآمدی رتبه بسیار پایینی در کشور دارد...

ضرورت بهبود شرایط در خراسان رضوی برای دستیابی به توسعه اقتصادی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد:

https://news.mccima.com/2782/
https://news.mccima.com/2733/
https://news.mccima.com/3023/
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دنیا،  مهم  ارز  شش  برابر  در  دالر  شاخص 
دارد.  قرار  اخیر  باالترین سطح ۲۰ سال  در 
ین  و  یورو  پوند،  نیز  را  عملکرد  بدترین 
دالر  باالی  به  رو  تازه  حرکت  هر  داشته اند. 
اول  شود.  می  بزرگی  سؤاالت  ایجاد  باعث 
اینکه چه چیزی باعث حرکت صعودی دالر 

شده است؟
تفاوت  خاطر  به  اخیر  های  افزایش  بیشتر 

سیاست پولی آمریکا با سایر کشورهاست، با 
آغاز سال جدید آمریکا برای مقابله با تورم 
و  بهره  نرخ  متوالی  افزایش  شد.  مصمم تر 
به  را  آن،دالر  شدن  بیشتر  برای  انتظارات 
ارزی پر بازده تبدیل کرده است. نرخ های 
بهره باال نیز باعث جذب سرمایه از سراسر...

دالر قوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شورای  دبیرخانه  جلسه  بیست وسومین  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
در سال جاری، نتایج مصوبات سی وچهارمین 
جلسه دبیرخانه در سال گذشته در خصوص 
لزوم توسعه محورهای ارتباطی شرکت های 

صنعتی به ایستگاه های ریلی، بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

مقرر  گذشته،  سال  سی وچهارم  جلسه  در 
شده بود موضوع امکان سنجی اتصال مراکز 
بودن آن توسط  اقتصادی  و  به ریل  صنعتی 
استان،  از سازمان صمت  کارگروهی مرکب 
با محوریت شرکت  بخش خصوصی ذیربط 

شهرک های صنعتی، بررسی و اولویت های...

در بیست وسومین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی استان بررسی شد

ظرفیت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در اتصال به خطوط ریلی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اکونومیست به این سوال پاسخ داده که آیا دالر قوی یک مشکل است؟

گفت:  رضوی  خراسان  گمرکات  ناظر 
برنامه ای  فقدان  علت  به  دوغارون  مشکالت 
مشخص و نبود مدیریت واحد مرزی است؛ تا 
زمانی که مدیریت واحد مرزی در دوغارون 
باقی  به قوت خود  مرز  نباشد، معضالت آن 

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

انجمن صنفی شرکت های حمل و  از  نقل  به 
نقل بین المللی استان، جواد جعفری، مدیرکل 
خراسان  گمرکات  ناظر  و  مشهد  گمرک 
رضوی در نشستی با اعضای هیئت مدیره این 
انجمن گفت: در تمام دنیا مدیریت مرزها با 

گمرک است و گمرک حرف نهایی را در...

مشکالت دوغارون، ناشی از نبود مدیریت واحد مرزی است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ناظر گمرکات خراسان رضوی:

https://news.mccima.com/2663/
https://news.mccima.com/2696/
https://news.mccima.com/2785/
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و  ژئوپلیتیک  استراتژیک،  موقعیت 
کشور های  توجه  مورد  ایران  ژئواکونومیک 
بزرگ جهان بوده و هست. موقعیت مناسب 
ایران به سواحل  ریلی و جاده ای و دسترسی 
طوالنی در خلیج فارس، دریای مکران و سواحل 
دریای خزردر سال های اخیر بسیار مورد توجه 
بوده  جهان  اقتصادی  بزرگ  تولیدکنندگان 
و  ریلی  ناتمام  مسیر های  بعضی  اگر  است. 

از  می تواند  ایران  تکمیل شود  ایران  جاده ای 
عبور و ترانزیت کاال از خطوط ریلی و جاده ای 

خود درآمد سرشاری داشته باشد.
ارتباط  شمال-جنوب،  ترانزیتی  کریدور 
ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را 

از طریق ایران و دریای خزر به کشور های ...

فرصت سوزی در »تجارت ریلی« با روسیه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

وضعیت صنعتی شدن در ایران تراژیک است. 
این تراژدی را دودسته عوامل مختلف ایجاد 
کرده   اند. تحریم و نابسامانی فضای فعالیت 
عدم اجرای  کنار  در  یک سو  از  اقتصادی 
بسیاری از احکام قانونی موجب شده است تا 
برنامه صنعتی شدن در کشور زمین گیر شود.

مرکز  گزارش  آخرین  در  واقعیت  این   
»ارزیابی  پیرامون  مجلس  پژوهش   های 

در  صنعت  بخش  با  مرتبط  احکام  عملکرد 
برای  سیاستگذاری  وضعیت  ششم«،  برنامه 
تقویت تولید تشریح شده است که این ارزیابی 
از عدم اجرا، اجرای بدون عملکرد یا اجرا با 
اثربخشی اندک در ۹3درصد احکام مرتبط با 

بخش صنعت در فاصله سال های ۱3۹۵...

بازوی پژوهشی مجلس، عملکرد بخش صنعت در طول برنامه ششم را ارزیابی کرد

۸ پالن از تراژدی صنعتی شدن

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ایران چگونه می تواند حلقه تجارت آسیا-اروپا شود؟ 

شهرسازی،  و  راه  وزارت  اعالم  اساس  بر 
بافت های  نوسازی  تشویقی  کالبدی  ضوابط 
به  گذشته  روز  شهری،  ناکارآمد  و  فرسوده 
شهرسازی  و  معماری  عالی  شورای  تصویب 
به  می توان  مشوق  ها  این  جمله  از  که  رسید 
اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم 
پارکینگ،  ضوابط  در  تسهیل  مصوب،  طرح 
امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای 

احتساب مساحت  از حدنصاب و عدم  کمتر 
بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی 

اشاره کرد.
محدوده  در  »ایسنا«،  گزارش  اساس  بر 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، افزایش 

تراکم، تسهیل در ضوابط ...

جزئیات ضوابط تشویقی ساخت وساز در بافت فرسوده

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ضوابط کالبدی تشویقی نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید

https://news.mccima.com/2725/
https://news.mccima.com/2717/
https://news.mccima.com/2713/
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ایران  اتاق  صادرات  توسعه  کمیسیون  عضو 
از کاهش کاالهای قابل صدور به دلیل به روز 
نبودن فناوری تولید و غیررقابتی بودن قیمت 
کاالها به دلیل روند فزاینده تورم داخلی خبر 

داد.
کاهش کاالهای قابل صدور با توجه به تورم 
فزاینده و غیررقابتی شدن کاالها در بازارهای 
صادراتی و نبود فناوری های به  روز در کشور 

ناشی از تحریم ها، موضوعاتی بودند که عضو 
کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به آنها 

اشاره کرد.
ایران  »اتاق  با  گفت وگو  سیادت،در  محمود 
رویکرد  و  نگاه  از  انتقاد  ضمن  آنالین« 
سخت گیرانه دولت در دوران تحریم از لزوم..

کاالهای ایرانی از نظر قیمت و فناوری توان رقابت با مشابه خارجی را ندارند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران در نشست با سفیر آفریقای 
تفاهم  های  شدن  اجرایی  تهران  در  جنوبی 
گذشته بین دو کشور که همچنان روی زمینه 

مانده اند را بسیار مهم دانست.
سفیر آفریقای جنوبی در تهران با رئیس اتاق 
ایران دیدار کرد. در این نشست به برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک دو کشور بعد از 
وقفه ای طوالنی، در آینده نزدیک اشاره و بر 

برنامه ریزی برای استفاده بهینه از فرصت این 
نشست، تاکید شد.

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در دیدار 
با ویکا کومالو، سفیر آفریقای جنوبی در تهران 
ضمن اشاره به شرایط جغرافیایی این کشور و 

جایگاه آن در منطقه، گفت: بدون شک...

غالمحسین شافعی در نشست با سفیر آفریقای جنوبی در تهران

اجرایی شدن تفاهم های گذشته بین ایران و آفریقای جنوبی را دنبال کنیم

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران:

شافعی، رئیس اتاق اکو، تسهیل صدور روادید 
تجار  برای  اکو  ویزای  برچسب  ایجاد  و 
مستقیم  و  منظم  پروازهای  برقراری  عضو، 
اکو  برق  بازار  ایجاد  منطقه،  کشورهای  بین 
راه کارهای  ازجمله  را  گاز  و  نفت  سوآپ  و 

توسعه همکاری های تجاری اکو دانست.
بازرگانی و صنعت  اتاق های  نشست روسای 
-۲۰۲۲ اکو  اتاق  جدید  )رویکرد  اکو  عضو 

۲۰۲۵( به صورت مجازی برگزار شد و روسا 
و نایب رئیسان اتاق های بازرگانی کشورهای 
پاکستان، آذربایجان، افغانستان، قرقیزستان، 
قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان به همراه 
دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( 

به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع ...

تسهیل صدور روادید برای تجار عضو اکو، به توسعه همکاری های تجاری کمک خواهد کرد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در نشست مجازی روسای اتاق های بازرگانی و صنعت عضو اکو

https://news.mccima.com/3124/
https://news.mccima.com/3034/
https://news.mccima.com/3094/
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رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی، در 
مردادماه افزایشی شدند. گزارش اخیر بانک 
مرکزی نشان می دهد، رشد پایه پولی که یک 
مسیر کاهشی را از آذرماه سال قبل آغاز کرده 
بود، در مردادماه با افزایش ۴واحد درصدی 
به باالی 3۰درصد رسیده است. این افزایش 
قابل توجه می تواند یک زنگ هشدار از بابت 
قرارگرفتن متغیرهای کلیدی اقتصاد در مسیر 

»شارژ تورم« باشد.
همچنین در مردادماه رشد نقدینگی با افزایش 
به 7/ 37درصد رسید.  3/ ۰واحد درصدی 
اگرچه این میزان افزایش در یک ماه ناچیز 
است، اما ۴ماه متوالی است که رشد نقدینگی 
در کانال 37درصد درجا می زند و این کانال...

پایان سراشیبی رشد نقدینگی؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

نشریه »اکونومیست« در گزارشی تازه به این 
نکته پرداخته است که به  رغم سیاست های 
سوی  از  گرفته شده  پیش  در  انقباضی 
است  ممکن  جهان،  در  مرکزی  بانک های 
این  سیاست ها به کنترل تورم منجر نشوند و 
عصر تازه  ای از تورم های باال را پیش  رو داشته 

باشیم
این اتفاق در حالی می افتد که تنها دو سال 

بانک  رئیس  پاول،  جرمی  قبلی  اظهارات  از 
از  استفاده  »امکان  بر  مبنی  فدرال رزرو 
سیاست های انبساطی بدون افزایش چشمگیر 
قیمت ها« می گذرد؛ اما شرایط بر وفق مراد او 
پیش نرفته است. این مساله در ادبیات پاول 

منعکس شده و سمت و سوی آخرین ...

اکونومیست بررسی کرد

بازگشت به عصر تورم های ماندگار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

گزارش بانک مرکزی از تحوالت کالن مرداد

از سال جزییات  نیمی  به  نزدیک  با گذشت 
وزیر  سوی  از   ۱۴۰۱ صادراتی  مشوق های 

صمت به سازمان توسعه تجارت ابالغ شد.
دستورالعمل  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
غیرنفتی  صادرات  مشوق های  پرداخت 
توسعه  به سازمان  را  در سال ۱۴۰۱  کشور 
تجارت ایران ابالغ کرد. این دستورالعمل در 
۱۰ماده و 3تبصره در راستای تحقق بند ۱۰ 

به منظور  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های 
حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کاالها 
و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصوالت و 
خدمات صادراتی، همچنین کاهش هزینه های 

تجار در فرآیند صادرات، ابالغ شده است. ..

اکران مشوق های صادراتی ۱۴۰۱

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خبر اقتصادی

https://news.mccima.com/2801/
https://news.mccima.com/2615/
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تجارت  توسعه  مرکز  ساالنه  گزارش 
تجارت  صنعت  می دهد  نشان  الکترونیک 
رشد  گذشته  سال  در  ایران  الکترونیک 
۱۴درصدی داشته است. این در حالی است 
که تجارت الکترونیک در دنیا در سال گذشته 
کرد.  تجربه  را  ۲۱درصدی  رشد  میالدی 
که  زیرساخت ها  کافی  توسعه  عدم  واقع  در 
درصدی از آن اینترنت باکیفیت است، روند 

رشد تجارت الکترونیک کشور را کند کرده 
است.

یک  در  ایران  الکترونیک  تجارت  معامالت 
سال گذشته رشد نه چندان چشمگیری داشته 
مرکز  که  ساالنه ای  گزارش  گواه  به  است. 

توسعه تجارت الکترونیک از تغییرات...

نبض کند تجارت الکترونیکی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق پیامدهای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: 
با این اقدام بهای کاالها از قیمت پایه جهانی 
باالتر رفت و اولین واکنش مقاصد صادراتی 

مقاومت در خرید بود.
حجم  شدن  تصاعدی  سنجابی،  جهانبخش 
تجارت خارجی را ناشی از افزایش  قیمت ها 
دانست و تاکید کرد: در ۵ ماه نخست سال 

جاری صادرات ایران اگر چه از نظر ارزش 
کاالی صادراتی ۲۱ درصد رشد داشته است؛ 
اما از نظر وزنی منفی 3/۵ درصد کاهش را 

نشان می دهد.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با تایید 

خبر کاهش صادرات ایران به عراق در ۵ ...

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی اشاره و تصریح کرد:

صادرات ایران به عراق ۸ درصد کاهش یافت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

گزارش ساالنه تجارت الکترونیکی کشور منتشر شد

کل جمعیت شاغل کشور در بهار سال جاری 
۲3 میلیون و ۵77 هزار نفر برآورد شده، این 
تعداد نسبت به بهار سال کذشته بالغ بر ۱۰۰ 
هزار نفر کاهش یافته است. از سویی دیگر 
کل جمعیتی که در کشور قادر به کار کردن 
هستند با به اصطالح در سن کار قرار دارند، 
۶3 میلیون و ۵۱۸ هزار نفر هستند، بر این 
اساس نسبت اشتغال کل در اقتصاد کشور در 

بیان  به  بهار امسال37/۱ درصد بوده است، 
تنها  کشور  در  کار  جمعیت  کل  از  تر  ساده 
حدود 37 درصد درصد دارای شغل هستند، 
بررسی ها نشان می دهد سهم مردان به شکل 
قابل توجهی بیشتر از بانوان از جمعیت شاغل 

کشور است.

نسبت اشتغال در اقتصاد ایران / چند درصد از ایرانیان شاغل اند؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

نسبت اشتغال در ۱۳ فصل گذشته؛

https://news.mccima.com/2681/
https://news.mccima.com/2673/
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درآمد  مجموع  بر  مالیات  طرح  اساس  بر 
اقتصادی  کمیسیون  در  که  حقیقی  اشخاص 
هیات دولت درحال بررسی است، یک مالیات 
یکپارچه پرداخت و باالتر از آن پایه معافیت، 

مشمول مالیات می شود.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 
مالیاتی کشور توضیحاتی درباره طرح مالیات 

بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ارائه کرد.

مهدی موحد، درباره طرح مالیات بر مجموع 
درآمد اشخاص حقیقی گفت: در این طرح هر 
فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که دارای یک 
شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره 
گذرنامه باشد، یک مودی بالقوه مالیاتی است 

و هر نوع فعالیت اقتصادی را شروع کند...

جزئیات طرح مالیات برمجموع درآمد اشخاص حقیقی تشریح شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تولیدات صنعتی  از شاخص  نسخه  آخرین 
جهان از پایان وضعیت اضطراری صنایع خبر 
می دهد. طبق گزارش یونیدو، صنایع بعد از 
غیرمترقبه  رخداد  از  ناشی  فرازوفرودهای 
کرونا، به سمت ثبات در حرکتند. گزارش 
در  تولید  وضعیت  می دهد  نشان  یونیدو 
اینکه  بهتر است ضمن  نوظهور  اقتصادهای 
در  رکود،  دوره  از یک  بعد  صنعت خودرو 

را  مثبت  رشد  از  سطحی  دوم۲۰۲۲  فصل 
تجربه کرد.

تازه   ترین گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل 
متحد )یونیدو( از تحوالت تولید صنعتی جهان 
گویای ضعیف شدن اثرات بحران کووید-۱۹ 

در طول سه ماه دوم ۲۰۲۲ است...

»یونیدو« آخرین آمار تولید صنعتی جهان در فصل دوم ۲۰۲۲ را منتشر کرد

پایان وضعیت اضطراری صنایع جهان؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خبر مالیاتی:

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
حمل   همچون  مناسب  زیرساخت های  نبود 
و نقل، تولید محصوالت صادرات محور برای 
ارائه به کشورهای دیگر و تقویت حمایت ها از 
شرکت های دانش بنیان را از موانع پیش  روی 
شانگهای  اعضای  با  ایران  تجاری  مناسبات 

دانست.
که  امکاناتی  خصوص  در  شیردل  کاظم 

برای  شانگهای  سازمان  در  ایران  عضویت 
ایران فراهم می آورد، اظهار کرد: هر کشوری 
یکسری  از  جهانی  پیمان های   به  ورود  با 
امتیازات برخوردار خواهد شد که بر اساس 
آن برنامه های کشور خود را تنظیم می کند. با 

توجه به اینکه ایران عضو رسمی سازمان...

نبود زیرساخت های مناسب مانع پیش  روی مناسبات تجاری ایران با اعضای شانگهای

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی مطرح کرد

https://news.mccima.com/2978/
https://news.mccima.com/2986/
https://news.mccima.com/3076/
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رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان سازه های فوالدی ایران معتقد 
است دولت با استفاده از سازه های فوالدی و 
صنایع فلزی قادر به تحقق ساخت سالیانه یک 
میلیون مسکن خواهد بود و فعاالن این حوزه 
نیز در این زمینه، برای همکاری اعالم آمادگی 

می کنند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  ضیایی  حامد 
اظهار کرد: حدود ۵۰۰ کارخانه تولیدکننده 
که  دارد  وجود  کشور  در  فوالدی  سازه های 
این  فعاالن  دارند.  نیز  خانه سازی  قابلیت 

صنعت آماده همکاری با مسئوالن ذی ربط ...

نقش سازه های فوالدی در پروژه های بزرگ مسکن

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در تکمیل عوامل اصلی تعیین مالیات شامل 
»نرخ  مؤدی،  معافیت های  و  هزینه  درآمد، 
مالیاتی« عامل نهایی در تعیین مالیات عملکرد 
مؤدی است. در این مطلب، مفهوم، میزان و 
را  عملکرد  درآمد  بر  مالیات  نرخ  تخفیف 
از مسائل  مؤدیان  آگاهی  می دهیم.  توضیح 
قانونی نرخ مالیاتی، برای آشنایی آنها با نحوه 

تعیین مالیات الزم است.

۱- نرخ مالیاتی چیست
 ( مؤدی  مالیات«  مشمول  »درآمد  تعیین  با 
قابل قبول  با کسر هزینه های  درآمد ساالنه 
و اعمال معافیت های مالیاتی(، صرفا قسمت 
مشخصی از آن، به عنوان مالیات نهایی، قابل 

پرداخت می شود.  درصدی از درآمد ...

دانستنی  های حقوق تجارت

نرخ مالیاتی درآمد عملکرد و تخفیفات قانونی آن

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فوالدی ایران تاکید کرد

بررسی ها نشان می دهد نوسان رشد اقتصادی 
فصل  چند  در  ایران  اقتصادی  های  بخش 
این  از  یک  هر  سهم  تا  شده  باعث  گذشته 
بخش ها از تعداد شاغلین کل رد سال جاری 

دستخوش تغییر شود.
رونق اشتغال خدمات؛ بیکاری ادامه دار بخش 

کشاورزی
به گزارش اکو ایران کل جمعیت شاغل کشور 

در بهار سال جاری ۲3 میلیون و ۵77 هزار 
نفر برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته 
نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر کاهش داشته است، 
همین امر باعث شده تا نرخ بیکاری از ۸/۸ 
درصد در بهار سال گذشته به ۹/۲ درصد در 

بهار امسال برسد. در میان بخش های ...

بیکاری ادامه دار بخش کشاورزی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رونق اشتغال خدمات

https://news.mccima.com/2810/
https://news.mccima.com/2818/
https://news.mccima.com/2953/


مهـرماه 1401

صفحه 18

نشریه »اکونومیست« در گزارشی اعالم کرد 
فدرال رزرو برای مقابله با تورم فعلی آمریکا 
که برای مدت قابل توجهی تداوم یافته است، 
باید نرخ بهره را به شکل تهاجمی تری افزایش 
سطح  به  جاری  سال  پایان  تا  را  آن  و  دهد 
پیش بینی شده در پایان سال ۲۰۲3 برساند. 
ژوئیه  ماه  در  تورم  نرخ  افت  با  که  حالی  در 
بسیاری به کاهش رشد قیمت ها امیدوار شدند، 

افت کمتر از انتظار آن در ماه اوت و افزایش 
سیاست های  که  می دهد  نشان  هسته  تورم 
انقباضی فدرال رزرو تا امروز برای مهار تورم 

کافی نبوده است.
در حالی که چهار مرحله افزایش پی در پی نرخ 

بهره در آمریکا بسیاری را به کنترل تورم...

شمشیر برنده در جنگ تورمی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بررسی صورت های مالی ساالنه دوره منتهی 
به اسفند۱۴۰۰ نشان می دهد که بانک های 
معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش 
گذاشته اند  که عمدتا هم در دسته بانک های 
خصوصی قرار می گیرند. مدل »کملز« یکی از 
مدل های بین المللی است که در سراسر جهان 
برای سنجش عملکرد بانک ها مورد استفاده 
قرار می گیرد. »دنیای اقتصاد« در یک گزارش، 

»کملز«  مدل  با  را  کشور  ۲۵بانک  عملکرد 
بررسی کرده است.

بانک ها یکی از مهم ترین نهادهای پولی در دنیا 
به  شمار می  روند. در ایران بانک ها به مراتب از 
حساسیت بیشتری در اقتصاد برخوردارند چرا 

که محوریت بسیاری از امور اقتصادی ...

عملکرد بازیگران بازار پول با شاخص بین المللی »کملز« بررسی شد

نتایج تست سالمت ۲۵ بانک

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

»اکونومیست« سیاست پولی تهاجمی تجویز کرد

طرح  با  کشورمان  برجسته  اقتصاددان  پنج 
ناآرامی های  درباره  کلیدی  پرسش  یک 
شرایط،  آماری  و  علمی  تحلیل  ضمن  اخیر، 
گام اول -چگونگی- عبور از وضعیت کنونی 
ما  جامعه  »چرا  کردند.  تشریح  و  معرفی  را 
این چنین ملتهب شد؟«؛ بررسی هایی که دکتر 
درگاهی،  حسن  دکتر  بهکیش،  محمدمهدی 
دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنی  نژاد و 

دکتر مسعود نیلی برای پاسخ به این پرسش 
امروز  جامعه  می دهد:  نشان  داده  اند،  انجام 
ایران در مقایسه با اواسط دهه ۵۰، دست  کم 
روبه رو شده  با تحول چشمگیر  بابت  از سه 
چند  رشد  شهری،  جمعیت  افزایش  است؛ 

برابری نسبت جمعیت دانشجو به ...

گام اول عبور از بحران

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

پاسخ پنج اقتصاددان درباره ریشه های اقتصادی وضعیت ملتهب جامعه

https://news.mccima.com/2751/
https://news.mccima.com/2765/
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تورم باال یکی از مهم ترین عالئم بیماری در 
اقتصاد است. در واقع نشانه تورم باال در اقتصاد 
به مثابه تب یا عفونت است که می تواند اثبات 
کند فردی دچار بیماری شده . اقتصاد ایران 
سال های سال است که گرفتار تورم باال است 
مزمن شده  بیماری  که  می دهد  نشان  این  و 
و چنانچه به صورت اساسی و اصولی درمان 

نشود، می تواند بحرا ن آفرین باشد.

ریشه های  که  است  سال  سال های  متأسفانه 
بحران در اقتصاد کشور چاره اندیشی نشده اند 
کوتاه مدت  و  مقطعی  صورت  به  دولت ها  و 
به  همین  و  کرده اند  و رجوع  رفع  را  مسائل 
 دلیل مشکالت اقتصاد ساختاری حل نشده و 

به صورت مزمن درآمده اند. تورم باال از...

درد مزمن تورم

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بازوی پژوهشی مجلس در اولین پیش بینی 
رسمی از نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، در 
گزارشی این عدد را 7/ 3درصد با احتساب 
بخش نفت و ۹/ 3درصد بدون احتساب بخش 
نفت اعالم کرد. این گزارش مثلث تاثیرگذار 
معرفی  را  جاری  سال  اقتصادی  رشد  بر 
کرده است؛ مساله سیاست های انقباضی در 
پیش گرفته شده از سوی بانک های مرکزی 

اقتصادهای بزرگ جهان، حذف ارز ترجیحی 
و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع و 
واحد های تولیدی سه عامل موثر و بازی ساز 
برای رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود. 
عالوه بر این عوامل موثر بر بخش های مختلف 

اقتصادی نیز در این گزارش به تصویر...

نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱

پیش بینی بازوی پژوهشی مجلس از سرنوشت بخش های اقتصادی تا پایان سال

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تورم باال یکی از مهم ترین عالئم بیماری در اقتصاد است

مدیران  شاخص  بازخوانی   : دنیای اقتصاد 
خرید صنعت، برندگان و بازندگان تولید در 
می دهد.  نشان  را  سال جاری  از  پنجمین ماه 
در  کشور  صنایع  دقیق  اسکن  اینکه  با 
تایید  را  تولید  نبض  کندی  مردادماه۱۴۰۱، 
تولید  شرایط  ثبات  از  شواهدی  اما  می کند؛ 
آزاد سه رشته  و سقوط  در دو صنعت خاص 
به طور  نشان می دهد.  نیز  را  فعالیت صنعتی 

کلی در این ماه از بین ۱۲رشته فعالیت صنعتی 
تنها بخش   های »سایر صنایع« و »ماشین   آالت 
یا  کم تنش  به نسبت  فعالیت  لوازم خانگی«  و 

پایداری را تجربه کرده   اند.
و  بخش   ها  در  اما  فعالیت  ۱۰رشته  باقی 

متغیرهای مختلف، گزارش   هایی را درباره...

جزئیات انقباض تابستانی صنعت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

گزارش شاخص مدیران خرید، بازندگان تولید در مرداد۱۴۰۱ را مشخص کرد
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