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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی ایران گفت: توجه به توان استان ها 
در  جامعه  اقشار  آحاد  از  نظرخواهی  و حتی 
می تواند  توسعه،  هفتم  برنامه  تدوین  روند 
ضمانت  و  بخشیده  ارتقا  را  آن  کارآمدی 
اجرای این سند مهم را تقویت کند. این مسئله 
باید به عنوان یک ضرورت از سوی نهادهای 
تدوینگر و اثرگذار در روند اجرای این برنامه، 

مورد تاکید قرار بگیرد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 
چهل وششمین  در  شافعی«،  »غالمحسین 
نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد از اهمیت 

نقش آفرینی بخش خصوصی در تدوین ...

توجهبهپیشنهاداتاستانهادرتدوینبرنامههفتمتوسعه،کارآمدیآنراتقویتمیکند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن 
ابراز  برنامه ریزی،  و  آمار  روز  گرامیداشت 
امیدواری کرد: هماهنگی الزم برای ساماندهی 
و یکپارچه سازی پایگاه های اطالعاتی موجود 
در زمینه تولید و انتشار آمارهای پایه کارگاهی 

ایجاد شود.
تا ضمن  است  مناسب  آبان ماه فرصتی  اول 
گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی و تقدیر 

و تشکر از همه دست اندرکاران نظام آماری 
کشور بابت اقدام های انجام شده در یک سال 
اخیر، با بررسی هرچند مختصر برخی نقاط 
ضعف و رفع آنها، موجبات بهبود و تعالی این 
نیز فراهم شود. در همین راستا مرور  نظام 

برخی خاطرات گذشته به ویژه مرتبط با...

پیام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی

موانعیکپارچهسازیتولیدوانتشارآمارهایپایهکارگاهیبرطرفشود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

»غالمحسین شافعی« در چهل وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد

در بیست   و ششمین مراسم روز ملی صادرات 
که روز شنبه، ۳۰ مهرماه برگزار شد، از ۵۷ 
توسط  نمونه سال ۱۴۰۱ کشور  صادرکننده 

رئیس جمهور تقدیر شد.
 این مراسم با حضور مسئوالن ارشد اجرایی 
کشور ازجمله معاون اقتصادی رئیس جمهور، 
معاونان  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
و  معادن  صنایعف  بازرگانی،  اتاق  رئیس  او، 

کشورزی ایران و صادرکنندگان نمونه و ممتاز 
برگزار شد.

از میان ۵۷ صادرکننده برتر، به سه شرکت 
افتخار صادرات، به ۷ شرکت تندیس  مدال 
صادرکننده ممتاز ملی و به ۴۷ شرکت تندیس 

صادرکننده نمونه ملی اهدا شد...

صادرکنندگاننمونهسال۱۴۰۱کشورمعرفیشدند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در بیست   وششمین مراسم روز ملی صادرات از ۵۷ صادرکننده نمونه توسط رئیس جمهور تقدیر شد

https://news.mccima.com/3443/
https://news.mccima.com/3461/
https://news.mccima.com/3432/
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رئیس اتاق ایران در اجالس تجارت محصوالت 
کشاورزی و غذایی ایران تاکید کرد که ایران 
در آینده چالشی بزرگتر از مسئله آب ندارد 
یابد، ۱۰  ادامه  به همین صورت  اگر رویه ها 
موجود  ایران  از  بخش هایی  در  آینده  سال 

زنده ای نمی بینیم.
بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
اولین  در  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 

اجالس تجارت محصوالت کشاورزی و غذایی 
ایران به سخنرانی پرداخت.

اهمیت  به  اشاره  از  بعد  ایران  اتاق  رئیس 
از  ایران  در  آن  جایگاه  و  کشاورزی  اقتصاد 
موضوع  گفت:  حوزه  این  اصلی  چالش های 

کشاورزی برای ایران و هر کشور دیگری...

فقط۱۰سالفرصتداریمبابحرانآبمقابلهکنیم

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

معتقد   ۱۴۰۱ سال  آور  مدال  صادرکننده 
و  غیرنفتی  صادرات  اهمیت  درک  است 
تاثیر پررنگ آن بر چرخه اقتصادی کشور 
خصوصا در شرایط تحریم، انتظاری است که 
صادرکنندگان از متولیان امر و تصمیم گیران 

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

»علی شریعتی مقدم« در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار کرد: هیچ نقطه عطفی که ناشی از 
حوزه  در  مطلوب  اتفاقات  و  تحوالت  بروز 
صادرات محصوالت کشاورزی باشد، مشاهده 
نمی شود و تعهدات و وعده های متولیان امر 

در این حوزه عملی نشده و این...

صادرکننده مدال آور سال 1401

متولیانبهاهمیتصادراتغیرنفتیواثرآنبراقتصادکشور،توجهکنند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در اولین اجالس تجارت محصوالت کشاورزی و غذایی ایران

مالیات، کار  تازه ترین نشست کمیسیون  در 
و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد، برخی 
آور  زیان  و  مشاغل سخت  با  مرتبط  مسائل 
)نحوه وصول حق بیمه و لیست های ارسالی(، 
تامین  درآمد  جدید  بخشنامه ۱۱  از  موادی 
و  تنقیح  بخشنامه   ۵۳ بند  نیز،  و  اجتماعی 
تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران بررسی 

شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
کمیسیون  این  رئیس  عشری«،  اثنی  »احمد 
کرد: طی چندسال  اظهار  نشست  ابتدای  در 
تامین  حوزه  در  مختلفی  مباحث  گذشته، 

اجتماعی بین بخش خصوصی و دولتی ...

بررسیمشکالتفعاالناقتصادیدرحوزهمشاغلسختوزیانآور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد صورت گرفت

https://news.mccima.com/3688/
https://news.mccima.com/3681/
https://news.mccima.com/3667/
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اتاق  رئیس  با  دیدار  در  ایران  اتاق  رئیس 
مرکزی  بانک  مدیران  با  توافق  از  کراچی 
و  نفره   ۱۰ کمیته  تشکیل  درباره  پاکستان 
دو  بین  تهاتر  مکانیزم  اجرای  روند  تعیین 

کشور خبر داد.
هیات تجاری اتاق ایران به سرپرستی رئیس 
اتاق با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی کراچی 
پاکستان دیدار کردند. در این نشست تفاهم نامه 

همکاری در حوزه های مختلف تجاری بین اتاق 
اصفهان و اتاق کراچی به امضا رسید.

در ابتدای جلسه محمد طارق یوسف، رئیس 
اتاق بازرگانی کراچی، روابط اقتصادی بین دو 
در  و گفت:  ارزیابی کرد  نامناسب  را  کشور 

صنعت کاشی و سرامیک تجربه خوبی بین...

چارچوبمکانیزمتهاتربینایرانوپاکستاندریککمیتهتخصصیتعیینمیشود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شورای  دبیرخانه  پیگیری های  پیرو 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
کار  تعاون،  کل  اداره  همراهی  با  و  رضوی 
مکاتبات  انجام  در  استان  اجتماعی  رفاه  و 
مربوط به این موضوع با وزارت کار، زاهدی 
وفا، سرپرست این وزارتخانه طی مکاتبه ای، 
به  را  درون کارگاهی«  سازش  »دستورالعمل 

مدیران کل کار استانی ابالغ کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، »علی اکبر 
دبیرخانه شورای گفت وگوی  رئیس  لبافی«، 
اظهار  ابالغیه  این  جزئیات  تبیین  در  استان 
داشت: تشکیل شوراهای سازش طی چند ماه 

اخیر با دعوت از خبرگان کارگری ...

با پیگیری  دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی و با ابالغ وزارت کار محقق شد

اجرای»دستورالعملسازشدرونکارگاهی«

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران در نشست با اعضای اتاق بازرگانی کراچی

مواد  ساخت  ساالنه  تورم  آمار،  اساس  بر 
سال  در  شیمیایی  فرآورده های  و  شیمیایی 
این  به  است.  بوده  ۷۴ درصد  حدود   ۱۴۰۰
معنا که تولید در این بخش بیشترین افزایش 
هزینه را در این سال در مقایسه با سال های 
صنعتی  بخش های  سایر  با  قیاس  در  و  قبل 

داشته است.
بازنگری در قیمت گذاری مواد اولیه پتروشیمی

محمودی  حسین  اقتصاد،  دنیای  گزارش  به 
خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی در این باره می گوید: قیمت مواد اولیه 
پتروشیمی که برای تولید محصول نهایی مواد 
و فرآورده های شیمیایی تهیه می شود، تاثیر 

مستقیم بر روی قیمت تمام شده این...

فشارگازانبریبر»صنایع«

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بررسی درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت خراسان رضوی

https://news.mccima.com/3594/
https://news.mccima.com/3634/
https://news.mccima.com/3656/
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بازرگانی  اتاق های  فدراسیون  و  ایران  اتاق  
پاکستان سه تفاهم نامه همکاری امضا کردند 
و  بازرگانی  مشترک  شورای  تشکیل  به  که 
حل وفصل اختالفات تجاری معطوف می شود.

در جریان سفر هیات تجاری بخش خصوصی 
ایران به پاکستان، اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران و فدراسیون اتاق های بازرگانی 

پاکستان سه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

دو طرف بر اساس تفاهم نامه های امضا شده 
برای تقویت همکاری های جامع میان بخش 
شورای  ایجاد  کشور،  دو  خصوصی  های 
مشترک بازرگانی ایران و پاکستان و تعیین 
سازوکاری برای حل وفصل اختالفات تجاری 

دوجابه توافق کردند...

امضایسهتفاهمنامههمکاریبیننمایندگانبخشخصوصیایرانوپاکستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در بیست و نهمین جلسه دبیرخانه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در 
سال جاری، موانع و چالش های حفظ نباتات، 
باالبودن هزینه مبارزه با آفات و بیمار ی ها در 
حوزه کشاورزی، کمبود کلینیک های مجاز 
چالش های  و  موانع  و  پاتولوژیک  آزمایش 

کارخانجات قند استان، بررسی گردید.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای 
نشست از چالش های پیش روی کارخانجات 
استان  در  کرد:  اظهار  و  گفت  استان  قند 
خراسان رضوی هفت کارخانه قند وجود دارد 

که اشتغال زیادی را برای مردم به دنبال...

در دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی صورت گرفت

واکاویچالشهایکارخانجاتقندخراسانرضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در سفر هیات تجاری اتاق ایران به پاکستان صورت گرفت

از  خرسندی  ابراز  ضمن  ایران  اتاق  رئیس 
بین  آزاد  تجارت  موضوع  زودی  به  اینکه 
ایران و پاکستان نهایی می شود، تشکیل کمیته 
داوری مشترک را ضروری دانست و از تفاهم 

دو اتاق در این بخش خبر داد.
ایران  اتاق  تجاری  هیات  سفر  جریان  در 
سرپرستی  به  هیات  اعضای  پاکستان،  به 
غالمحسین شافعی با عرفان اقبال شیخ، رئیس 

فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع کشور 
پاکستان دیدار کردند.در این نشست، رئیس 
اتاق ایران کشورهای ایران و پاکستان را دو 
ملت بزرگ در منطقه نامید که سال ها پیش با 
تالش و شجاعت خویش به استقالل در رای و 

تصمیم و عمل دست یافتند. شافعی گفت: ...

توافقتجارتآزادبینایرانوپاکستانبهزودیاجراییمیشود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شافعی در دیدار با رئیس فدراسیون اتاق های بازرگانی پاکستان

https://news.mccima.com/3588/
https://news.mccima.com/3574/
https://news.mccima.com/3547/
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و  معدن  کمیسیون  نشست  تازه ترین  در 
صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، 
این  در  معدن کاران  روی  پیش  فرصت های 
استان بررسی شد و برنامه ای به منظور کمک 
به توسعه، ارتقای فروش و تحلیل بازار صنایع 

معدنی تبیین گردید.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 

»احمدرضا صفار طبسی«، رئیس این کمیسیون 
حوزه  دشواری های  به  نشست  ابتدای  در 
اظهار  و  اشاره  معدنی  ماشین آالت  واردات 
واردات  مسیر  بودن  دشوار  به  باتوجه  کرد: 
آالت  ماشین  خصوص  معدنیبه  ماشین آالت 

سبک معدنی، تصمیمی مبنی بر واردات ...

تبیینافقمعدنیاستانبابهکارگیریفناوریهاینوین

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

هر  مهر  که 29  صادرات  ملی  روز  مراسم 
سال برگزار می شود، امسال برای خراسانی ها 
حال و هوای متفاوتی داشت؛ خراسان رضوی، 
مدال آور،  صادرکننده  عنوان  یک  کسب  با 
عنوان  پنج  و  ممتاز  عنوان صادرکننده  یک 
صادرکننده نمونه، رتبه دوم را به لحاظ تعداد 
صادرکنندگان نمونه ملی )در سال ۱۴۰۱( در 

میان استان ها کسب کرد.

که  خورد  رقم  حالی  در  عناوین  این  کسب 
سیاسی  تحوالت  دلیل  به  گذشته،  سال  در 
افغانستان و تداوم محدودیت های ترکمنستان 
کشور،  این  به  ایرانی  کامیون های  ورود  در 
خراسان رضوی به عنوان استان هم مرز با این 

کشورها، بخشی از بازار صادراتی خود را ...

صادرکنندگان نمونه ملی خراسان رضوی از دغدغه های خود می گویند

اقتضائاتاستمراروتوسعهصادرات

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون معدن اتاق مشهد با حضور شرکت های دانش بنیان بررسی شد

شورای  دبیرخانه  جانبه  سه  نشست  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
اداره  و  مشهد  اتاق  آموزش  مرکز  رضوی، 
دو  اجرای  ابعاد  استان  فنی وحرفه ای  کل 
واقعی«  کار  محیط  در  »مهارت آموزی  طرح 
و  آلمان«  و  ایران  شغلی  دوگانه  »آموزش  و 
راهکارهای بهبود عملکرد خراسان رضوی در 

این حوزه، واکاوی شد.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
شورای  دبیرخانه  رئیس  لبافی«،  اکبر  »علی 
گفتگوی استان در ابتدای این نشست به ابالغ 
دستورالعمل تشکیل شورهای سازش از سوی 

وزارت کار اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد...

چالشهاوظرفیتهایمهارتآموزیدربخشصنعت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست سه جانبه مطرح شد

https://news.mccima.com/3769/
https://news.mccima.com/3753/
https://news.mccima.com/3695/
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از  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  گزارش 
رسیدن شامخ مهرماه به ۵۰.۱9 واحد )مرز 
رونق و رکود( حکایت دارد. فعاالن اقتصادی، 
خرید  قدرت  افت  اثر  در  فروش  کاهش 
متقاضیان، ناآرامی ها و قطعی اینترنت را عامل 

این وضعیت می دانند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارش دوره 
کل  خرید  مدیران  شاخص  طرح  سی وهفتم 

طرح  نهم  و  چهل  دوره  گزارش  و  اقتصاد 
شاخص مدیران خرید بخش صنعت را با اتکا 
به نظرسنجی از فعاالن و بنگاه های اقتصادی 

در مهرماه ۱۴۰۱ منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید 

)تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد در...

عقبگرداقتصاددرسایهکاهشقدرتخرید،ناآرامیهاوقطعیاینترنت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

با  قزاقستان  اقتصادی  دیپلماسی  گزارش 
توسعه  استراتژی های  واکاوی  بر  تمرکز 
تدوین  کشو،  این  تجاری  سیاست  اسناد  و 
شده و توصیه های کارشناسی و پیشنهاد های 
سیاست گذارانه برای توسعه تجارت با این 

کشور ارائه داده است.
هرچند موافقت نامه ایران با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا که قزاقستان نیز جزئی از آن است، 

زیرساخت نهادی مهمی برای توسعه تجارت 
دوجانبه به شمار می رود، با این حال این تا 
یک  به  تبدیل  موافقت نامه  این  که  زمانی 
منجر  یا  و  نشود  آزاد  تجارت  موافقت نامه 
به الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
نگردد، نمی تواند در بلندمدت و میان مدت...

مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد

روابطتجاریایرانوقزاقستانچگونهتوسعهخواهدیافت؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مرکز پژوهش های اتاق ایران شامخ مهرماه را 50.19 واحد اعالم کرد

و  خواربار  سازمان  گزارش  تازه            ترین 
از تغییرات قیمت مواد  کشاورزی ملل متحد 
گویای  اکتبر2۰22  ماه  در   اساسی  غذایی 
است،  غذایی  مواد  قیمت  شاخص کل  ثبات 
به طوری که افزایش قیمت غالت با کاهش در 

قیمت سایر مواد غذایی خنثی شده است.
شاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات 
ماهانه قیمت های جهانی سبدی از مواد غذایی 

اساسی را دنبال می کند، در  ماه اکتبر کاهش 
داشته  گذشته  به  ماه  نسبت  اندکی  بسیار 
مواد  قیمت  شاخص  اینکه  وجود  با  است. 
مارس2۰22  در  خود  قله  به  نسبت  غذایی 
کاهش یافته است، همچنان 2 درصد نسبت به 

اکتبر2۰2۱ باالتر است.

تمامشاخصهایقیمتموادغذاییبهجزغالتکاهشیافت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در تازه ترین گزارش فائو

https://news.mccima.com/3756/
https://news.mccima.com/3747/
https://news.mccima.com/3736/
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و  نقش  ملی  همایش  در  ایران  اتاق  رئیس 
بازرگانی  در  تجاری  قراردادهای  اهمیت 
بین المللی تأکید کرد: با تغییرات سریع جوامع 
قراردادهای  حقوقی  ابعاد  دارد  ضرورت 
تجاری نیز به روزرسانی به مسئله داوری شود.

قراردادهای  اهمیت  و  نقش  ملی  همایش 
تجاری در بازرگانی بین المللی که برگزارکننده 
با  است،  ایران  اتاق  بین الملل  معاونت  آن 

بازرگانی  رایزنان  و  از سفرا  تعدادی  حضور 
کشورهای مختلف در ایران برگزار شد.

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این 
نشست با اشاره به اهمیت باالی قراردادهای 
سریع  تحوالت  و  تغییر  دلیل  به  بین المللی 

فضای بین الملل گفت: اگر قوانین مربوط ...

شرایطانعقادقراردادهایتجارتبینالمللیباتوجهبهتحریمهابهروزرسانیشود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

توافق  همکاری،  تفاهم نامه  سه  امضای 
برای همکاری های حمل ونقلی و استفاده از 
کارنه تیر و کریدور ITI و آشنایی با قوانین 
و معافیت های سرمایه گذاری در این بازار از 
جمله دستاوردهای اعزام هیات اتاق ایران به 

پاکستان بود.
در  پاکستان  نفری  میلیون   22۰ بازار 
همسایگی ایران، ظرفیت ها و امکانات بسیاری 

برای جذب کاالها و خدمات صادراتی و تامین 
اقالم موردنیاز ایران دارد و می تواند به افزایش 

سطح مبادالت کشور کمک کند.
به دنبال اعمال تحریم ها علیه ایران و از بین 
رفتن امکان تبادالت مالی با کشورهای دیگر تا 

حدودی شرایط برای تجارت و سرمایه ...

گزارش

دستاوردهایسفرهیاتتجاریاتاقایرانبهپاکستان،چهبود؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در همایش ملی قراردادهای تجاری بین المللی

دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
معتقد  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
است با تسری یافتن ضوابط حاکم بر شهرک 
صنعتی  های  شهرک  به  دولتی  صنعتی  های 
این  مشکالت  از  زیادی  بخش  غیردولتی، 

بخش مرتفع می گردد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

»علی اکبر لبافی« در سی امین جلسه دبیرخانه 
شورای گفت وگوی استان با موضوع »بررسی 
مستقر  تولیدی  واحدهای  مشکالت  و  موانع 
در منطقه امینیه« اظهار کرد: حدود ۶ الی ۷ 
شهرک صنفی و صنعتی در استان، در حوزه 

های زیست محیطی و تغییر کاربری دچار...

ضرورتتسریضوابطحاکمبرشهرکهایصنعتیدولتیبهشهرکهایغیردولتی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی تاکید شد

https://news.mccima.com/3739/
https://news.mccima.com/3712/
https://news.mccima.com/3704/
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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
و  صادرات  توسعه  گفت:  ایران  کشاورزی 
اتکای  به  جهانی،  بازارهای  در  موثر  حضور 
داشتن خطوط تولید قدرتمند محقق می شود و 
پایداری در عرصه صنعت و تولید نیز با ارتقای 
زیرساخت های تکنولوژیک و توجه ویژه به 
نوسازی ماشین آالت صنعتی میسر خواهد بود 
و عمده اهتمام در بخش اقتصاد باید بر این 

موضوعات تمرکز یابد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»غالمحسین شافعی«، در جمع شماری از روسا 
و دبیران اتاق های بازرگانی کشور و مسئوالن 
بسیج تخصصی پارلمان های بخش خصوصی...

پایداریتولیددرگروبهرهگیریازتکنولوژیروزوتوجهبهضرورتنوسازیصنایعاست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بخش های  کارشناسان  و  اقتصادی  فعاالن 
مختلف اقتصاد ایران تعبیری که از »وضعیت 
کسب وکارها  برای  اینترنت«  بدون  زندگی 
فیلترینگ«  به  تولید  بزرگ  »باخت  دارند، 
است. »دنیای اقتصاد« با دو هدف »شناسایی« 
بر  فیلترینگ  »زلزله  خسارت  ابعاد  همه 
اقتصاد« و همچنین »اعالم« آنها به سیاستگذار 
اقتصادی،  فاجعه  این  از  برون رفت  برای 

اوضاع بازارهای مختلف و شرایط این روزهای 
بررسی  را  فروش  و  تولید  سرمایه گذاری، 

کرده است.
تا  بزرگ  شرکت های  بررسی-از  این  نتایج 
کسب وکار های  نهایت  در  و  استارت آپ ها 
خرد- نشان می دهد »ادامه حیات در اقتصاد...

»تولید منهای اینترنت« از نگاه ۴۰ فعال اقتصادی

فاجعهاقتصادآفالین

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران

دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
با  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
ایجاد  زمینه  در  اعتباری  مشکالت  به  اشاره 
استان،  در  صنعتی  توسعه  زیرساخت های 
ریزی  برنامه  امر  متولیان  است  الزم  گفت: 
دقیقی به منظور تامین بودجه و اعتبار مورد 

نیاز در این امر داشته باشند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»علی اکبر لبافی« در بیست و هفتمین جلسه 
این دبیرخانه به سیر مراحل تکالیف قانونی 
برای ایجاد زیر ساخت های صنعتی اشاره کرد 
و اظهار کرد:  روند قانون گذاری و تصمیمات 
بعدی به نحوی است که روز به روز کمک به...

ضرورتبرنامهریزیدقیقازسویدولت،بهمنظورتامیناعتبارزیرساختهایصنعتی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان مطرح کرد

https://news.mccima.com/3210/
https://news.mccima.com/3262/
https://news.mccima.com/3207/
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طبق ماده 2۵ قانون بهبود محیط کسب وکار، 
در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، 
واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید 
در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات 
باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و 
خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد 
با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و 
خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات 

مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. 
کمبودهای  دلیل  به  دولت  هرگاه  طرفی،  از 
مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز 
یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا 
تولیدی  واحدهای  مخابراتی  خدمات  یا  گاز 

متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را ...

ضرورتاجرایماده۲۵قانونبهبودمحیطکسبوکار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

معتقد   ۱۴۰۱ سال  ملی  نمونه  صادرکننده 
ایران در  به ظرفیت مطلوب  توجه  با  است 
متخصص،  نیروهای  از  برخورداری  زمینه 
صادرات  مسیر  از  باید  کشورمان  توسعه 

خدمات فنی و مهندسی شکل بگیرد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
هلدینگ  مدیرعامل  محمدی«،  »مهدی 

دانش بنیان گرین وب، تنها صادرکننده نمونه 
کشور در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 
در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص روند 
صادرات این حوزه در سال جاری گفت: اینکه 
اقتصاد  به  به سال های گذشته، توجه  نسبت 
دیجیتال و صادرات خدمات فنی و مهندسی...

صادرکننده نمونه ملی سال 1401 تاکید کرد

تحققتوسعهازمسیرصادراتخدماتفنیومهندسی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور عنوان شد:

تاکید   ۱۴۰۱ سال  ملی  نمونه  صادرکننده 
کرد: انتظار ما از سیاستگذاران این است که 
با رویکرد مثبتی به حوزه صادرات بنگرند و 
نرخ  نا به سامانی  و  ارزی  تعهدات  رفع  مساله 
کنند؛  حل وفصل  همیشه  برای  یکبار  را  ارز 
زیرا زمانی مسیر صادرات هموار است که دالر 
تک نرخی باشد و از قاچاق کاال به شکل جدی 

جلوگیری شود.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»احمد بدیعی«، مدیرعامل بازرگانی بدیعی، در 
گفت وگو با خبرنگار ما به دشواری های حیطه 
گفت: صادرکنندگان  و  کرد  اشاره  صادرات 

واقعی سال ها در عرصه صادرات برای...

ضرورتحلمسئلهرفعتعهداتارزی،یکباربرایهمیشه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

صادرکننده نمونه ملی 1401 خواستار شد

https://news.mccima.com/3607/
https://news.mccima.com/3610/
https://news.mccima.com/3614/
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و  نقش  ملی  همایش  در  ایران  اتاق  رئیس 
بازرگانی  در  تجاری  قراردادهای  اهمیت 
بین المللی تأکید کرد: با تغییرات سریع جوامع 
قراردادهای  حقوقی  ابعاد  دارد  ضرورت 
تجاری نیز به روزرسانی به مسئله داوری شود.

قراردادهای  اهمیت  و  نقش  ملی  همایش 
تجاری در بازرگانی بین المللی که برگزارکننده 
با  است،  ایران  اتاق  بین الملل  معاونت  آن 

بازرگانی  رایزنان  و  از سفرا  تعدادی  حضور 
کشورهای مختلف در ایران برگزار شد.

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این 
نشست با اشاره به اهمیت باالی قراردادهای 
سریع  تحوالت  و  تغییر  دلیل  به  بین المللی 

فضای بین الملل گفت: اگر قوانین مربوط ...

درخشششرکتهایخراسانیدرمراسمانتخابصادرکنندگاننمونهملی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن 
ابراز  برنامه ریزی،  و  آمار  روز  گرامیداشت 
امیدواری کرد: هماهنگی الزم برای ساماندهی 
و یکپارچه سازی پایگاه های اطالعاتی موجود 
در زمینه تولید و انتشار آمارهای پایه کارگاهی 

ایجاد شود.
تا ضمن  است  مناسب  آبان ماه فرصتی  اول 
گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی و تقدیر 

و تشکر از همه دست اندرکاران نظام آماری 
کشور بابت اقدام های انجام شده در یک سال 
اخیر، با بررسی هرچند مختصر برخی نقاط 
ضعف و رفع آنها، موجبات بهبود و تعالی این 
نیز فراهم شود. در همین راستا مرور  نظام 

برخی خاطرات گذشته به ویژه مرتبط با...

پیام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی

موانعیکپارچهسازیتولیدوانتشارآمارهایپایهکارگاهیبرطرفشود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خراسان رضوی، رتبه دوم را به لحاظ تعداد صادرکننده نمونه ملی)در سال 1401 ( کسب کرد

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
آمارهای  براساس  گفت:  رضوی  خراسان 
منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران جمعیت 
تابستان سال  استان در فصل  و  بیکار کشور 
جاری به ترتیب 2 میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ 
نفر و ۱۵2 هزار و ۸۸2 نفر است که نسبت 
به فصل قبل به ترتیب ۶۶ هزار و 9۷ نفر و 
۱2 هزار و ۴۰۷ نفر کاهش داشته است، اما 

این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
برای کشور ۱۶2 هزار و ۶29 نفر کاهش و 

برای استان ۳۶۸۳ نفر افزایش یافته است.
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  رضا جمشیدی 
شاخص های اشتغال و بیکاری استان در فصل 

تابستان سال جاری اظهار کرد: براساس...

جمعیتبیکارخراسانرضویبالغبر۳۶۰۰نفرافزایشیافتهاست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

https://news.mccima.com/3510/
https://news.mccima.com/3461/
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در تازه ترین نشست کمیسیون گردشگری 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
مشهد، موضوع هتل ها و اخطاریه های صادرشده 
از سوی سازمان آتش نشانی، نحوه تخصیص 
و بهره برداری از کیوسک های گردشگری در 
دوزبانه  تابلوهای  نصب  امکان  و  سطح شهر 

توسط دفاتر خدمات مسافرتی، بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
کمیسیون  رئیس  قناد«،  علیزاده  اکبر  »علی 
در  نشست،  این  در  مشهد  اتاق  گردشگری 
واحدهای  با  قانونی  برخورد  نحوه  خصوص 
مشکالت  از  یکی  گفت:  غیرمجاز  اقامتی 

موجود در حوزه اماکن اقامتی غیرمجاز...

اقتضائاتایمنسازیهتلهایمشهد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

»اصول  توجیهی  آموزشی  دوره  دومین 
تجارت و سرمایه گذاری با تاجیکستان«، به 
منظور آشنایی عالقمندان به تجارت خارجی 
و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  همت  به  و 
تاجیکستان، در اتاق بازرگانی مشهد برگزار 
شد. دوره نخست این آموزش ها از سوی از 

اتاق ایران در تهران برگزار شده بود.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»محمدحسین روشنک«، رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و تاجیکستان در ابتدای این 
اندوزی در  به اهمیت تجربه  دوره آموزشی 
هرچند  کرد:  ابراز  و  اشاره  تجارت  حوزه 

قوانین و مقررات و ضوابط بر اساس اصول ...

در دوره آموزشی توجیهی »اصول تجارت و سرمایه گذاری با تاجیکستان« مطرح شد

ظرفیتهایتوسعهتجارتباتاجیکستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی عنوان شد

کاهش ۴۷ درصدی تراز تجاری استان به رغم 
مثبت بودن آن و افزایش قابل  توجه واردات 
به لحاظ وزنی زیر سایه تحوالت شریک اول 
در  ارز  نرخ  تغییرات  و  تجاری)افغانستان( 
تعرفه های واردات و صادرات کاال از گمرکات 

استان قرار دارد.
سال  سه  رضوی،طی   خراسان  گزارش  به 
گذشته تجارت خارجی ایران تحت تأثیر سه 

گزاره مهم قرارگرفته که نقش مهمی در تراز 
تجاری ایفا می کنند، تحریم های سال 9۷ که 
اقتصادی علیه ملت  تمام عیار  آغازگر جنگ 
برابر  چند  و  ارز  نرخ  تحوالت  بوده،  ایران 
کشور  تحوالت  دیگری  و  آن  قیمت  شدن 
افغانستان است که به  صورت خاص تر روی...

کفهواردات،سنگینترازپارسال

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بررسی تحلیلی تجارت خارجی استان در نیمه اول امسال بر اساس داده های گمرک نشان داد

https://news.mccima.com/3493/
https://news.mccima.com/3400/
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رئیس اتاق ایران معتقد است: روابط تجاری 
ایران و برزیل با دو مشکل عمده مواجه است؛ 
تعرفه گمرکی  و دوم  اول مشکل حمل ونقل 
صد  به  گاهی  که  ایرانی  کاالی  برای  برزیل 
توسعه  برای  بزرگی  مانع  و  می رسد  در صد 

همکاری هاست.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
مطلوب  روابط  به  اشاره  با  ایران  کشاورزی 

ایران و برزیل، گفت: بخش خصوصی ایران 
سعی کرده همپای روابط سیاسی، برای تقویت 
روابط اقتصادی تالش کند و اتاق های مشترک 
می کند.  فعالیت  راستا  این  در  نیز  بازرگانی 
برزیل از زمره اقتصادهای بزرگ دنیاست و 

به لحاظ موقعیت جغرافیایی و موقعیت ...

تعرفهگمرکیبرزیلبرایکاالیایرانی،مانعتوسعههمکاریهاست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تازه ترین نشست کمیسیون معدن و صنایع 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  معدنی 
کشاورزی خراسان رضوی، به منظور تشریح 
و  هم اندیشی  توسعه،  هفتم  برنامه  ابعاد 
تبادل نظر در ارتباط با مسائل مربوط به منابع 
طبیعی در حوزه فعالیت معدنی در استان و 
میان  تعامل  افزایش  به منظور  راهکار  ارائه 
طبیعی  منابع  کل  اداره  و  معادن  صاحبان 

برگزار شد.
کمیسیون  رئیس  طبسی«،  صفار  »احمدرضا 
معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به 
دشواری های موجود در عرصه اصالح قوانین 
کشور گفت: باوجود دشواری و حتی ناممکن 

بودن اصالح قوانین، می توان در استان ...

در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تأکید شد

اتحادبخشخصوصیودولتی،الزمهحلمشکالتمعادن

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در دیدار با سفیر برزیل در تهران

میزان  رضوی  خراسان  گمرکات  ناظر 
صادرات کاال از این استان در پنج ماهه نخست 
سال ۱۴۰۱ را ۸2۰ هزار تن به ارزش ۴۵9 
میلیون دالر اعالم کرده است که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۳۳ درصد 
و به لحاظ ارزشی 2۰ درصد کاهش را نشان 

می دهد.
اینکه  وجود  با  »دنیای اقتصاد«  گزارش  به 

عناوین  به  صادرکنندگان  اخیر  درسال های 
مختلف در جلسات و در گفت وگو با رسانه ها، 
خود  مطالبات  و  صادرات  حوزه  چالش های 
این  می رسد  نظر  به  اما  می کنند؛  مطرح  را 
مشکالت همچنان به قوت خود باقی است و 
کاهش قابل توجه صادرات غیرنفتی خراسان...

شاهدآماریکاهشصادراتخراسان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

انگشت اشاره صادرکنندگان دوباره به سمت قانون رفع تعهد ارزی نشانه رفت

https://news.mccima.com/3359/
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آموزش  پروژه  راهبری  شورای  نشست  در 
مرکز  در  که  آلمان  و  ایران  شغلی  دوگانه 
مشهد  بازرگانی  اتاق  پژوهش  و  آموزش 
برگزار شد، آخرین وضعیت و روند اجرای 
سوی  از  پیشنهاداتی  و  بررسی  طرح  این 
نمایندگان اتاق بازرگانی و اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای به منظور پیشبرد هرچه بهتر 

اهداف طرح مطرح گردید.  

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
در ابتدای این نشست، »علیرضا مقیدی«، مدیر 
پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان 
در سخنانی به عملکرد اجرای این طرح در فاز 
اول اشاره کرد و گفت: در فاز اول این طرح..

بررسیابعاداجرایطرحآموزشدوگانهشغلیایرانوآلمان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

پانزدهمین جلسه کمیسیون مسئولیت های 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اجتماعی 
کشاورزی خراسان رضوی با حضور مدیرکل 
بررسی  کار  دستور  با  و  استان  بهزیستی 
شد.  برگزار  کمیسیون  این  اولویت های 
مدیرکل بهزیستی استان در این نشست، از 
وضعیت افراد تحت پوشش این سازمان در 
استان و تاثیر وضعیت اقتصادی بر مشکالت 

اجتماعی گفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، »محسن 
مسئولیت های  کمیسیون  رئیس  شرکاء«، 
این نشست  ابتدای  اتاق مشهد در  اجتماعی 
اظهار کرد: معضالت و مشکالت اجتماعی از...

در نشست کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد عنوان شد

ضرورتتوجهکارآفرینانبهحمایتازدانشآموزاننقاطمحروم

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در مرکز آموزش اتاق مشهد انجام شد

پروژه  اجرای  وضعیت  آخرین  بررسی  در 
در  آلمان  و  ایران  شغلی  دوگانه  آموزش 
خراسان رضوی، مسئوالن اجرای این پروژه 
از »شرکت  بازدید  در کشور و استان، ضمن 
صنعتی الکتریک خراسان« به عنوان یکی از 
ضرورت  بر  طرح،  این  مجری  شرکت های 
توجه ویژه صنایع به بحث مهارت آموزی در 

راستای تامین نیروی متخصص تاکید کردند.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»علیرضا مقیدی«، مدیر پروژه آموزش شغلی 
دوگانه ایران و آلمان در جریان این بازدید 
اظهار کرد: کار فیزیکی در واحدهای تولیدی 

و صنعتی عالقه درونی را می طلبد بنابراین ...

دشواریهایحفظنیرویکارماهردرواحدهایصنعتی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در جریان بازدید از نحوه اجرای طرح آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان عنوان شد

https://news.mccima.com/3386/
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غالمحسین شافعی در نشست با امبرتو دپرتو، 
دبیرکل اتحادیه بین المللی حمل ونقل جاده ای 
)ایرو(، از آمادگی اتاق ایران برای راه اندازی 
تیر  کارنه  مؤسسات ضامن  جهانی  دبیرخانه 

خبر داد.
دبیرکل اتحادیه بین المللی حمل ونقل جاده ای 
با  دیدار  و  ایران  اتاق  در  حضور  با  )ایرو( 
غالمحسین شافعی، زمینه های توسعه همکاری 

میان ایران و این نهاد بین المللی را بررسی کرد.
بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این دیدار، 
در  ایران  استراتژیک  موقعیت  به  اشاره  با 
حمل ونقل منطقه ای و دسترسی به آب های آزاد 

گفت: توسعه همکاری های تزانزیتی برای ...

اتاقایرانآمادهراهاندازیدبیرخانهجهانیمؤسساتضامنکارنهتیراست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

جهانی  شبکه  به  دسترسی  نفوذ  ضریب 
اینترنت یکی از مهم ترین شاخص های رقابت 
کسب و کارها در دنیای امروز است و الزم به 
توضیح نیست که اختالل در دسترسی به این 
شبکه، چه تاثیر مخربی بر بقای فعالیت های 
اقتصادی به ویژه آنها که اساسا در این بستر 

پدید آمده و توسعه یافته اند، می گذارد.
پس از گذشت چند هفته از اختالل گسترده 

در دسترسی به اینترنت کشور و فیلترشدن 
محل  که  اینستاگرام  پرطرفدار  پلت فرم 
کارهای  و  کسب  از  بسیاری  درآمد  کسب 
نوپا و پرطرفدار بود، دست  اندرکاران صنوف 
مختلف درباره پیامدهای ادامه وضعیت موجود 

بر اشتغال، هشدار می دهند...

آثار اقتصادی انسداد شبکه های اجتماعی و کندی اینترنت

آسیبفیلترینگبرپیکرنحیفاقتصاددیجیتال

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شافعی در نشست با دبیرکل اتحادیه بین المللی حمل ونقل جاده ای

صدور  با  اداری  عدالت  دیوان  هیات عمومی 
رأیی دستور معاون توسعه بازرگانی وزارت 
جهادکشاورزی درخصوص ممنوعیت صادرات 
و  پیاز  محصوالت سیب زمینی، گوجه فرنگی، 

بادمجان را غیرقانونی دانست.
سال جاری  فروردین ماه  در  ممنوعیت  این 
به  جهادکشاورزی  وزارت  اساس  نامه  بر  و 
معاون  زمان،  آن  در  انجام  شده بود؛  گمرک 

وزیر کشاورزی در نامه      ای به رئیس گمرک 
تحوالت  به  توجه  با  که  کرد  درخواست 
و  روسیه  جنگ  از  ناشی  جهانی  بازارهای 
برای  جهانی  تقاضای  افزایش  و  اوکراین 
مصرف برخی کاالهای کشاورزی، ممنوعیت 

صادرات محصوالت سیب زمینی ...

لغوممنوعیتصادراتمحصوالتکشاورزی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

با صدور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

https://news.mccima.com/3313/
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جدیدترین گزارش کردیت سوئیس از توزیع 
ثروت در دنیا نشان می دهد آمریکای شمالی 
ثروتمندترین منطقه جهان و در مقابل، قاره 
آفریقا فقیرترین جای دنیاست. چین، باالترین 
جمعیت با ثروت متوسط را در اختیار دارد و 
هند در کشورهای فقیر دسته بندی می شود. 
برآوردها نشان می دهد نزدیک به ۴میلیون 

ایرانی ثروتی باالی ۱۰۰هزار دالر دارند.

اعتباری  مالی  موسسه  یک  کردیت     سوئیس 
است که از سال 2۰۰۰ ثروت خانوار و فردی 
در سطح جهان را بررسی می کند و سیزدهمین 
منتشرشده  به تازگی  آن  گزارش  ویراست 
است. این گزارش بنا به ادعای خود و تایید 

بسیاری از منابع خبری آماری یگانه را در...

اطلسثروتمندانجهان/ایرانبیستمینخانهپولداراناست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
گفت:  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
خطوط انتقال گاز در استان کفاف الزم را به 
دلیل دامنه مصرف باال و توسعه روز افزون 
در استان 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...

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

احتمالکمبودگازصنایعخراسانرضویدرزمستانامسالچقدراست؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بررسی جدیدترین گزارش کردیت سوئیس از پراکندگی ثروت

در بیست و ششمین جلسه دبیرخانه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
رضوی در سال جاری، مهمترین چالش ها و 
موانع بخش کشاورزی در حوزه های باغبانی، 
شد.  بررسی  زراعت  حوزه  و  نباتات  حفظ 
تشکیل  اجرایی  دستورالعمل  تدوین  لزوم 
صندوق ملی زعفران و عدم همخوانی میزان 
تسهیالت ابالغی تبصره ۱۸ با اهداف ابالغی 

توسعه  زمینه  در  کشاورزی  جهاد  وزارت 
کشت گلخانه ها، از جمله مباحثی بود که در 

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

»علی اکبر لبافی«، رئیس این دبیرخانه با ...

بررسیراهکارهاییبرایتشکیلصندوقحمایتازتوسعهصنعتزعفران

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دبیرخانه شورای گفت وگوی استان صورت گرفت

https://news.mccima.com/3204/
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جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت حاکی از کاهش صدور مجوزهای مواد 
اولیه مشمول معافیت گمرکی نسبت به سال 
گذشته است؛ امری که فعاالن اقتصادی آن را 

سیگنال منفی برای تولید می دانند.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت نشان می دهد با لغو 
فقره   2۵۸ آالت،  ماشین  گمرکی  معافیت 

مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به 
شده  صادر  دالر  میلیون  از ۳۵  بیش  ارزش 
که این رقم نسبت به سال قبل کاهش داشته 

است.
پیش از این و بر اساس ماده ۱۱9 قانون امور 

گمرکی و تفاهم نامه بین گمرک و وزارت...

کاهشصدورمجوزهایمواداولیهمشمولمعافیتگمرکی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تحقق  از  ایران  مقامات  که  حالی  در 
هدف گذاری تجارت ساالنه ۴۰ میلیارد دالری 
با روسیه تا یک سال آینده سخن می گویند، 
تأثیر  تحت  دالری  میلیارد  بازار ۱۰۰  یک 
تحریم های غرب علیه روسیه برای کاالهای 

ایرانی در این کشور ایجاد شده است.
ایران و روسیه این روزها بیش از هر زمان 
دیگری در قامت شرکای استراتژیک یکدیگر 

سعی در تقویت روابط سیاسی- تجاری خود 
دارند. شاهد این مدعا رفت و آمدهای مکرر 
هیات های بلندپایه سیاسی دو کشور و امضای 
توافقنامه ها و اسناد مهم تجاری میان آنهاست.

افزایش  برای  تهران-مسکو  تالش  آثار 
همکاری های تجاری دوجانبه آن هم در اوج...

تحلیل

جایپایایراندربازار۱۰۰میلیارددالریروسیهمحکمخواهدشد؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
گاز ایران گفت: ما روزانه ۷۵۰ میلیون متر 
مکعب گاز تولید می کنیم اما به علت ناترازی 
در بحث مصرف و تولید باید با مصرف بهینه از 
این موضوع عبور کنیم. مدیر عامل پاالیشگاه 
سرخس نیز در پاسخ به پرسش ما کمبود گاز 

در زمستان برای صنایع را حتمی دانست.
های  شرکت  آمادگی  نشست  در  »زمانی« 

پاالیش گاز برای تولید زمستانه که دیروز با 
حضور روسای پاالیشگاه های تولید گاز کشور 
و برخی مسئوالن وزارت نفت در مشهد برگزار 
شد، درباره جبران ناترازی گاز اظهارکرد: ما 
با سبد هیدروکربونی دیگری  تالش کردیم 

که وجود دارد در...

کمبودگازبرایصنایعدرزمستانحتمیاست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیرعامل پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس

https://news.mccima.com/3733/
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پس از مدت ها مانور رسانه ای دولت پیرامون 
ارائه طرحی برای جبران زیان اقتصادی ناشی از 
محدودیت های اینترنت و فیلترینگ گسترده 
این  سرانجام  مجازی،  کسب وکارهای  برای 
طرح روز سه شنبه رونمایی شد. اما طبق مفاد 
از  بیشتر حمایت  این طرح  آن ظاهرا هدف 
پلتفرم های بومی است و به نظر نمی رسد که 
از مشکل فعلی کسب وکارهای  گره چندانی 

تعطیل شده یا زیان دیده باز کند.
پس از مدت ها مانور رسانه ای دولت پیرامون 
اقتصادی  زیان  جبران  برای  طرحی  ارائه 
ناشی از محدودیت های اینترنت و فیلترینگ 
مجازی،  کسب وکارهای  برای  گسترده 
سرانجام این طرح روز سه شنبه رونمایی شد...

حمایتازکسبوکاریاپلتفرمبومی؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بررسی آمارهای اشتغال در نیمسال نخست، 
حاکی از دو روند اجباری در نیروی کار است: 
کاهش جمعیت فعال و خروج از بخش صنعت 
و اشتغال. بررسی گزارش مرکز آمار درباره 
اشتغال ۶ماه ابتدایی سال جاری نشان می دهد 
که جمعیت فعال اقتصادی در این زمان نسبت 
به سال گذشته کاهش ۳/ ۰درصدی داشته و 
این افراد به طور کل از بازار کار خارج شده اند. 

رکود  به دلیل  نخست،  نیمسال  در  همچنین 
شاغالن  سطح  کشاورزی،  و  تولید  اقتصادی 
در بخش کشاورزی ۸/ ۱درصد و در بخش 
صنعت ۳/ ۰درصد کاهش یافته اند و به بخش 

خدمات مهاجرت اجباری کرده اند.
بررسی های یک پژوهش نشان می دهد در...

یک پژوهش آمار های کار نیمسال جاری را با سال قبل مقایسه کرد

مهاجرتاجباریدربازارکار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تاثیر بسته حمایتی دولت بر بهبود شرایط کسب وکارهای اینترنتی زیان دیده در هاله ای از ابهام است

البته  و  واضح  مسئله  کشور  در  آب  بحران 
در  و  شکل  هر  به  باید  که  است  خطیری 
کمترین زمان به آن ورود و برای حفظ منابع 
آب و افزایش بهره وری آن اقدام کرد. یکی 
از رهیافت هایی که می تواند باعث احیای نسبی 
کشت  موضوع  شود،  آبی  منابع  مدیریت  و 
تأمین  از  که  به طوری   است،  فراسرزمینی 
محصوالت کشاورزی اطمینان حاصل و البته از 

منابع آبی کشورهایی استفاده شود که دچار 
بحران آب نیستند.

در این زمینه مشکالت و موانعی مانند الزام 
کشاورزان به آوردن حجم باالیی از محصول 
تولیدشده به داخل کشور  و همچنین ثبات و 

گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک و...

کشتفراسرزمینیفقطرویکاغـذ

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

گزارشی از وضعیت اجرای پروژه های کشت فراسرزمینی خراسان

https://news.mccima.com/3719/
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ناحیه صنعتی خصوصی پارسیان، در نزدیکی 
شهر ُملک آباد از توابع شهرستان مشهد، که 
بروکراسی  علت  به  امان آباد شهره شده،  به 
اداری، برای چندین سال درگیر صدور سند 
بوده است و تداوم این وضعیت سرمایه گذاران 
و متولیان صنعتی منطقه را به امان آورده  است.

که  پارسیان  صنعتی  ناحیه  ایرنا،  گزارش  به 
کامال خصوصی است با سرمایه گذاری ۱۰۰ 

شده  اندازی  راه  خصوصی  بخش  درصدی 
است، مجوز این ناحیه در سال ۱۳۷2 صادر 
شده و از آن زمان تاکنون به دلیل وقفی بودن 
اراضی امان آباد و مشکالت مربوط به صدور 
سندهای قانونی برای آن، نتوانسته به شهرک 

صنعتی غیردولتی ارتقا یابد تا بتواند از...

قفلبیسندیبرناحیهصنعتیخصوصیامانآبادمشهد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مرکزی  بانک های  تالش های  به رغم 
اقتصادهای پیشرفته جهان، به نظر می رسد 
ندارد.  اقتصادهای غربی قصد کاهش  تورم 
تورم  تداوم  می رسد  نظر  به  اساس  این  بر 
اخیر کشورهای غربی سه عامل کلیدی دارد. 
رشد  اقتصادی،  غیر  و  اقتصادی  شوک های 
دستمزدها و رشد انتظارات تورمی اصلی ترین 
عوامل باقی ماندن تورم است. سیاست های 

انبساطی به دنبال رکود ناشی از پاندمی کرونا، 
تنگنای زنجیره های تامین و جنگ اوکراین از 
جمله شوک های کلیدی به اقتصاد جهان است. 
تحلیل دیگری، از اختالل در مهار تورم حکایت 

دارد.
در حالی که بیش از یک سال از بازگشت...

چرا التهاب قیمت های جهانی فروکش نمی کند؟ 

مثلثماندگاریتورمجهانی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

گزارش

می دهد  نشان  کشور  آمار  مرکز  داده های   
قیمت مواد غذایی، پوشاک ، هتل و رستوران 
برای خانوارهای استان در مهر امسال نسبت 
به مهر سال گذشته بیش از ۷۰ درصد تورم را 
تجربه کرده است.به گزارش خراسان رضوی، 
مرکز آمار کشور، شاخص قیمت مصرف کننده 
در مهرماه را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ 
تورم کشور در این ماه ۴2/9 درصد و نرخ 

رضوی  خراسان  استان  برای  ساالنه  تورم 
معادل ۴۳/۸ درصد برآورد شده است.

این نرخ برای خانوارهای شهری استان۴۳/۱و 
برای خانوارهای روستایی استان ۴۶/۵ درصد 
برآورد شده که این داده ها بیانگر آن است 

که افزایش قیمت ها برای خانوارهای ...

تورمبیشاز۷۰درصدیموادغذاییدرخراسانرضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

با انتشار گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه مشخص شد
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