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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی ایران گفت: اجرای ماده ۲۱ قانون 
نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع 
در  ویژه«  »حساب  ایجاد  بر  که  کشور  مالی 
کردن  فراهم   منظور  به  کشور  بانکی  شبکه 
واحدهای  برای  پایدار  گردش  در  سرمایه 
تولیدی و اقتصادی تاکید می کند، مطالبه جدی 
می تواند  اقدام  این  و  است  خصوصی  بخش 

گره از چالش تامین مالی بنگاه های اقتصادی، 
بگشاید.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ »غالمحسین 
شافعی« که در نود و هشتمین جلسه شورای 

گفت وگوی دولت و بخش خصـوصی ...

ضرورت ایجاد »حساب ویژه« در شبکه بانکی کشور با هدف رفع چالش تامین مالی بنگاه های اقتصادی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شورای  نشست  نودوهشتمین  در 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
شاخص  چالش های  رضوی،   خراسان 
بسته  و  مطرح  استان  صنعتی  شهرک های 
موانع  رفع  به منظور  بندی   ۱0 پیشنهادی 
ارائه شد. همچنین،  این حوزه  و مشکالت 
نامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در 
و  مالی  مستندات  ممیزی  نحوه  خصوص 

اسنادی شرکت های تجاری و پیگیری های 
شیوه نامه  نیز،  و  زمینه  این  در  شده  انجام 
اجرای تکالیف قانونی صدر ماده ۱57 قانون 

کار و شوراهای سازش، بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی خراسان رضوی ...

در نودوهشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت؟

چکش کاری راهکار های رفع مشکالت شهرک های صنعتی استان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران درخواست کرد:

شورای  دبیرخانه  جلسه  چهارمین  و  در سی 
قانون  از  ناشی  مشکالت  استان،  گفت وگوی 
تغییر کاربری اراضی برای معادن شن و ماسه 
و پرداخت عوارض این تغییر کاربری، مسائل 
با اجاره ماشین آالت معدنی و موانع  مرتبط 
در خصوص  سازان  انجمن چرم  و مشکالت 

تامین مواد اولیه پتروشیمی ها، بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»علی اکبر لبافی« در این نشست اظهار کرد:  
برخی آمار و اطالعات منتشره حاکی از آن 
است که در بهار امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، ۲۴ درصد کاهش صدور پروانه 

های ساختمانی در کشور اتفاق افتاده است...

سنگ قانون تغییر کاربری اراضی، پیش پای معادن شن و ماسه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی مطرح شد
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تامین  و  کار  مالیات،  کمیسیون  جلسه  در 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی  اتاق  اجتماعی 
از  حاصل  نتایج  رضوی،  خراسان  کشاورزی 
زمینه  در  جهانی  تجارب  تحقیقاتی  پروژه 
مشاغل سخت و زیان آور و مقایسه تطبیقی آن 

با ایران ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، 
»احمد  رضوی،  خراسان  کشاورزی  و  معادن 

اثنی عشری«، رئیس این کمیسیون در ابتدای 
برخورداری  منظور  به  کرد:  عنوان  جلسه، 
از قوانین و مقررات صحیح در حوز مشاغل 
سخت و زیان آور، ابتدا بایستی تجارب جهانی 
در این موضوع را بررسی کرد. باید دانست 
که در دنیا نسبت به این مشاغل چگونه عمل...

واکاوی تجارب جهانی در حوزه مشاغل سخت و زیان آور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شورای  دبیرخانه  جلسه  سی وپنجمین  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، 
چالش های توسعه اقتصادی استان با محوریت 
»محدودیت های خشک سالی، بحران مدیریت 
آب و انرژی خراسان رضوی« برگزار شد. در 
این نشست بر لزوم تدوین نقشه راه و تکالیف 
بخش دولتی و خصوصی برای مقابله با بحران 

آب استان تأکید گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، »علی اکبر 
لبافی« رئیس این دبیرخانه اظهار کرد:. بحث 
محدودیت های انرژی و خشک سالی  در سال 
گذشته در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 

و بخش خصوصی استان مطرح شد و...

در دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی تأکید شد

ضرورت تدوین نقشه راه برای مقابله با بحران آبی استان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد بررسی شد؛

نشستی به همت تشکل های زیر مجموعه اتاق 
با  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  بویژه 
عنوان »نسل جوان و نقشه راه کارآفرینی« با 
هدف انتقال تجربه بین نسلی و به بهانه هفته 
بازرگانی  اتاق  محل  در  کارآفرینی  جهانی 

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

»محمدحسین روشنک«، عضو هیات نمایندگان 
اتاق مشهد و رئیس کانون کارآفرینان استان 
یک  کارآفرینی  کرد:  عنوان  جلسه  این  در 
مسیر دشوار و توامان لذت بخش است. اگر 
جوانانی که قدم در این راه می گذارند به هدف 

خود ایمان داشته و همه فراز و فرودها را...

ضرورت تعریف شاخص های رتبه بندی کارآفرینان، با هدف حمایت  و فرهنگ سازی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست »نسل جوان و نقشه راه کارآفرینی« به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:

https://news.mccima.com/4300/
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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی ایران گفت: یکی از شاخص ترین 
سیاست گذاری  عرصه  در  موجود  مشکالت 
تبعات  و  اثرات  که  است  این  کشورمان  در 
تصمیمات اقتصادی در یک حوزه مشخص، بر 
سایر بخش ها، سنجیده نمی شود و این روند 
ما را به عارضه آزمون و خطا و تحمل تبعات 

ناشی از آن دچار کرده است.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، »غالمحسین 
هیات  نشست  چهل وهفتمین  در  شافعی« 
نمایندگان اتاق خراسان رضوی، متذکر شد: 
رویکردهای  اتخاذ  از  پرهیز  و  بخشی نگری 

کالن نگر، اثراتی را به همراه...

تبعات سوء سیاست گذاری  بخشی  نگر بر عرصه های مختلف اقتصادی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران در همایش تجاری ایران 
از  استفاده  اهمیت  بر  تاکید  با  بالروس  و 
روابط  توسعه  و  دیپلماسی  ظرفیت های 
و  شناسایی  کشورها،  تجاری  و  اقتصادی 
رفع مشکالت در مسیر روابط تجاری بین 
ایران و بالروس از طریق ایجاد گروه های 

مشترک کاری را پیشنهاد داد.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران معتقد 

است زمینه های همکاری تجاری بین ایران 
و بالروس متنوع بوده و دو کشور با توجه 
موافقت نامه  انعقاد  زمینه  شدن  فراهم  به 
تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، امکان تقویت سطح تعامالت تجاری 

با یکدیگر را دارند.

غالمحسین شافعی در همایش تجاری ایران و بالروس

کارگروه مشترک شناسایی مشکالت تجاری میان ایران و بالروس ایجاد شود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد:

رئیس اتاق ایران حل مشکل ضمانت نامه های 
و  ایران  میان  ترانزیت  و  و حمل ونقل  بانکی 
بالروس را پیش نیاز توسعه روابط تجاری دو 

کشور دانست.
در  ایران،  اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین 
نشست مشترک با میخائیل میاتلیکف رئیس 
اتاق بازرگانی و صنعت بالروس، با بیان اینکه 
حجم مبادالت اقتصادی بین دو کشور در حد 

ظرفیت های اقتصادی دو طرف نیست گفت: 
این  در  بالروس  و  ایران  بازرگانی  اتاق های 
زمینه مسئولیت زیادی دارند. اگر تمهیداتی 
کشور  دو  مسئولین  میان  مذاکرات  در  که 
کوتاهی  زمان  در  شود  اجرایی  شده  مطرح 

می توان حجم مبادالت را افزایش داد.

حل مشکل ضمانت نامه های بانکی و ترانزیت، پیش نیاز توسعه روابط تجاری ایران و بالروس است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بالروس

https://news.mccima.com/4101/
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خراسان رضوی  کارآفرینان  کانون  رئیس 
مشکالت  و  دغدغه ها  امروزه  است  معتقد 
و  فرصت ها  از  بیشتر  بسیار  کارآفرینان 
موقعیت های مطلوبی است که در اختیار آن ها 
قرار می گیرد و دستگاه های دولتی می بایست 
نسبت به حمایت و پشتیبانی از قشر کارآفرین، 

اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
با  گفت وگو  در  روشنک«  »محمدحسین 
کارآفرینان  فعالیت  کرد:  اظهار  ما  خبرنگار 
صنعت،  همچون  مختلفی  بخش های  شامل 
می شود.  و...  خدمات  کشاورزی،  معدن، 

جمعیت چشم گیری از کارآفرینان...

رویکرد مثبت به کارآفرینی، نخستین دغدغه فعاالن این عرصه است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی 
اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مشکالت و 
شهرستان  غیرفعال  معادن  فعالیت  موانع 
بیشتر  هم افزایی  بر  و  بررسی  سبزوار 

دستگاه های ذی ربط تاکید شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
این  رئیس  طبسی«،  صفار  »احمدرضا 

مشکالت  به  نشست  ابتدای  در  کمیسیون 
اظهار  و  اشاره  استان  معدن داران  متعدد 
کرد: شهرستان ها از امکانات مرکز استان ها 
دورند و عموماً با مسائل و مشکالتی مواجه 
کمیسیون  در  ما  اساس  همین  بر  هستند. 

معدن اتاق بازرگانی در پی واکاوی...

در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد مطرح شد؛

چالش های معدن داری در سبزوار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:

طرف  از  نامه ای  ارسال  از  ایران  اتاق  رئیس 
و  اصناف  بازرگانی،  اتاق های سه گانه  روسای 
تعاون به رئیس جمهوری، مبنی بر مخالفت با 
انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی خبر داد.

به تصویب هیات  اشاره  با  ایران  اتاق  رئیس 
از  ارزی  اقدام  کمیته  انتقال  درباره  دولت 
از  مرکزی  بانک  به  تجارت  توسعه  سازمان 
ارسال نامه ای به رئیس جمهور و بیان مخالفت 

روسای اتاق های سه گانه با این انتقال خبر داد.
در  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
اتاق  های  روسای  شورای  اخیر  نشست 
استانی با تاکید بر اینکه موضوعات مربوط به 
صادرات باید در سازمان توسعه تجارت مورد 

تصمیم گیری قرار گیرد و بانک ...

اتاق های سه گانه مخالف انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی هستند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در شورای روسای اتاق های استانی مطرح شد

https://news.mccima.com/4076/
https://news.mccima.com/4071/
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غالمحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان 
از ۴00 هزار  بیش  اینکه  بیان  با  ایران  اتاق 
در  اینترنت  اختالل  شرایط  در  کسب وکار 
 9 معیشت  گفت:  هستند  نابودی  معرض 
این  تداوم  با  کشور  جمعیت  از  نفر  میلیون 

شرایط در معرض تهدید قرار گرفته است.
در  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
جلسه  پنجمین  و  بیست  در  خود  سخنرانی 

به  پرداختن  با  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات 
موانع فرآیند تولید اشتغال زا و پایدار، وجود 
تصمیمات  در  مهلک  سمی  را  نااطمینانی ها 
در  کرد  تأکید  و  کرده  توصیف  اقتصادی 
صنعتی  توسعه  استراتژی  تدوین  جریان 

کشور با دعوت از بخش خصوصی ...

معیشت ۹ میلیون نفر با اختالالت اینترنت در معرض تهدید است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
گفت:  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
بهبود  به  مربوط  پیشنهادات  و  مصوبات 
باید  رضوی  خراسان  کار  و  کسب  محیط 
پاالیش، اجرای آن پیگیری و میزان اجرای 
این  اگر  شود.  اندازه گیری  مصوبات  این 
مسائل مدنظر قرار گیرد، مشکالت استان 

در حوزه کسب و کار حل خواهد شد.

در  ایسنا  با  گفت وگو  در  لبافی  علی اکبر 
و  اقتصادی  بنگاه های  مشکالت  خصوص 
کاهش پنج پله ای رتبه خراسان رضوی در 
محیط کسب و کار در تابستان سال ۱۴0۱ 
اظهار کرد: خراسان رضوی در پایش ملی 

محیط کسب و کار ایران در تابستان...

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

حلقه مفقوده بهبود کسب و کار در خراسان رضوی چیست؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

در نشست مشترک کمیسیون های »حمل و نقل 
و ترانزیت« و »تجارت« اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مشکالت 
مسیر ترکمنستان با توجه به آزاد شدن تردد 
خصوص  در  همفکری  کشور،  آن  به  ناوگان 
برای  استان  درخواست  مورد  گمرکی  مسائل 
تفویض از مرکز و بررسی مشکالت صادرات 
به افغانستان از طریق مرز دوغارون با توجه به 

کاهش کامیون و افزایش کرایه حمل، بررسی 
شد. همچنین در این نشست، از صادرکنندگان 
نمونه ملی سال ۱۴0۱ خراسان رضوی تقدیر به 

عمل آمد .
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی خراسان رضوی...

تفویض اختیارات گمرکی به استان، دغدغه جدی بخش خصوصی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست کمیسیون های »حمل و نقل و ترانزیت« و »تجارت« اتاق مشهد تاکید شد

https://news.mccima.com/4020/
https://news.mccima.com/4002/
https://news.mccima.com/3998/


آبان ماه 1401

صفحه 7

با هدف  ایران  اتاق  قانون  اصالح  متن طرح 
کسب نظرات اعضای اتاق ایران و اتاق های 
استانی منتشر شده و اعضا تا ۲۱ آبان فرصت 

دارند نظرات خود را ارسال کنند.
ماه  آبان  هشتم  جلسه  در  که  طرح  این 
جمع بندی  عنوان  به  اقتصادی  کمیسیون 
نهایی کمیته بازرگانی در حضور غالمحسین 
شافعی رئیس اتاق ایران و رضا فاطمی امین 

شده  ارائه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
در  و  مفصل  گفت وگوهای  محصول  است، 
نهایت تصمیم گیری اعضای کمیته بازرگانی 
کمیسیون اقتصادی مجلس است. با این حال 
همچنان درباره برخی موارد از جمله ترکیب 

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران ...

نظرخواهی از فعاالن بخش خصوصی درباره طرح اصالح قانون اتاق ایران

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اتاق  دوره ای  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
عدم  از  انتقاد  با  اکو  صنعت  و  بازرگانی 
اجرایی شدن توافقنامه های درون منطقه ای، 
گفت: حجم مبادالت درون منطقه ای اکو از 

70 میلیارد دالر فراتر نرفته است.
سازمان  دبیرکل  ناظری  خسرو 
در  حضور  با  )اکو(  اقتصادی  همکاری های 
رئیس  شافعی  غالمحسین  با  ایران  اتاق 

اکو دیدار  بازرگانی و صنعت  اتاق  دوره ای 
تجارت  افزایش سطح  راه های  دو طرف  و 

درون منطقه ای را بررسی کردند.
اکو  منطقه ای  درون  موافقت نامه های  چرا 

اجرا نمی شود؟

غالمحسین شافعی در نشست مشترک با دبیرکل اکو

تجارت درون منطقه ای اکو از ظرفیت های موجود فاصله زیادی دارد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصالح قانون اتاق را ارائه داد

رتبه خراسان رضوی به استناد گزارش پایش 
ملی محیط کسب و کار ایران در فصل زمستان 
پارسال با پنج پله نزول به جایگاه »شانزدهم« 
بهار  در  و  استان های کشور رسیده  میان  در 
از  است.  تکرار شده  رتبه  نیز همین   ۱۴0۱
طرفی اُفت پنج پله ای رتبه استان در تابستان 
۱۴0۱ هم تکرار شده و خراسان رضوی را 
در میان استان های کشور به جایگاه ۲۱ کشور 

رسانده است.
بعضی از عواملی که در این پایش به عنوان 
احصاء  استان  کار  و  کسب  محیط  در  »مانع« 
شده بودند، به انضمام مشکالت پیشین بخش 
و  نشست  محور  رضوی،  خراسان  خصوصی 

گفتگوی رودر روی فعاالن اقتصادی استان...

طرح شاخص ترین مشکالت بخش خصوصی با »خاندوزی«

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست فعاالن اقتصادی خراسان رضوی با وزیر امور اقتصاد و دارایی چه گذشت؟

https://news.mccima.com/3806/
https://news.mccima.com/3827/
https://news.mccima.com/3845/
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مهندسی  فنی،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
با  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  عمران  و 
نامه  تفاهم  نویس  مهیا شدن پیش  به  اشاره 
اتاق و سازمان نظام  همکاری بین کمیسیون 
مهندسی ساختمان استان گفت: موضوع این 
تبادل  مشترک،  های  همکاری  نامه،  تفاهم 
اطالعات، تجربیات، توانمندی های علمی، فنی 
و کارشناسی با هدف ارائه خدمات آموزشی و 

مشاوره ای و اجرای پروژه های مشترک فی 
مابین اتاق و سازمان است.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
اندیشی  هم  جلسه  در  دل«  خندان  »محسن 

کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران...

پرهیز از موازی کاری، با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون اتاق و نظام مهندسی ساختمان استان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

دبیرخانه شورای  و سومین جلسه  در سی 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
و  موانع  جاری،  سال  در  رضوی  خراسان 
مشکالت شرکت های دانش بنیان از جمله 
تسهیالت  و  مالی  تأمین  مشکالت  رفع 
صدور  فناور،  و  بنیان  دانش  شرکت های 
مستقر  شرکت های  بهره برداری  پروانه 
معافیت  و  وفناوری  علم  پارک های  در 

مالیاتی آنها و مشکالت استقرار و همچنین، 
برای تأسیس  اختصاص ۱00 هکتار زمین 
شهرک دانش بنیان پاک در استان، مطرح و 

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

در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید شد؛

ضرورت هم افزایی دستگاه ها در اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

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

شورای  دبیرخانه  جلسه  سی ودومین  در 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
حوزه  با  مرتبط  موضوعات  خراسان  رضوی، 
بانکی شامل نسبت مصارف به منابع استانی، 
و  اعتبارات  حوزه  در  استان  تنگناهای 
تسهیالت دهی  اولویت های  بانکی،  تسهیالت 
منابع  و  اقتصادی  شاخص  بخش های  در 
تامین شده برای تسهیالت سرمایه  ثابت و در 

گردش، قانون بازسازی و نوسازی صنایع و... 
مورد بررسی قرار گرفت.

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

اشاره به برنامه ریزی به منظور طرح مسائل...

تنگناهای بانکی خراسان رضوی زیر ذره بین بخش خصوصی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در سی ودومین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی استان بررسی شد

https://news.mccima.com/3939/
https://news.mccima.com/3934/
https://news.mccima.com/3874/
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دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
و بخش خصوصی خراسان رضوی از کسب 
استان های  میان  در  شورا  این  برتر  عنوان 

کشور در نیمه دوم سال ۱۴00 خبر داد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»علی اکبر لبافی«، در گفت وگو با خبرنگار ما 
صورت  ارزیابی های  براساس  داشت:  اظهار 

گفت وگوی  شورای  ملی،  سطح  در  گرفته 
بازه  در  را  برتر  عنوان  توانست  استان 
زمانی شش ماهه دوم سال ۱۴00 در میان 

شوراهای استانی به خود اختصاص دهد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان 

رضوی در خصوص پارامترهای موثر در...

شورای گفت وگوی خراسان رضوی، رتبه برتر را در میان شوراهای استانی کسب کرد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگو عنوان کرد:

شورای  دبیرخانه  جلسه  سی ویکمین  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در 
سال جاری، موانع و چالش های کارخانه های 
قند استان جمع بندی و ۱۱ پیشنهاد برای حل 

این چالش ها ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، 
»علی  رضوی،  خراسان  کشاورزی  و  معادن 
اکبر لبافی«، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: 

دبیرخانه شورای  جلسه  نهمین  و  بیست  در 
نرخ  اولیه،  مواد  کمبود  موضوع  گفت وگو، 
واقعی شکر، افزایش قیمت چغندر و... مطرح 
شد و قرار است در این نشست، به جمع بندی 
رفع  راستای  در  راهکاراندیشی  و  موانع  این 

آنها و تجمیع این مباحث به منظور ارائه در...

پیشنهاد وضع تعرفه  ورود شکر خام برای حفظ رقابت پذیری شکر داخلی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛

از آن  اروپا حاکی  کار  آمار  اداره  گزارش 
در  مصرف کننده  قیمت  شاخص  که  است 
واحد درصدی  افزایش 7/ 0  با  اکتبر  ماه 
جدیدی  رکورد  سپتامبر،  ماه  به  نسبت 
رساند.  ثبت  به  منطقه  این  در  را  تورم  از 
افزایش ۴/ ۱  با  نشان می دهد که  آمارها 
و  گذشته  ماه  به  نسبت  قیمت ها  درصدی 
این  در  فوریه   ۲۴ از  انرژی  بحران  آغاز 

منطقه که همچنان در مسیر صعودی قرار 
به  سپتامبر  در  درصد  از 9/ 9  تورم  دارد، 
برخی  رسید.  اکتبر  ماه  در  درصد   ۱0  /۶
برای کاهش  اروپا  از تحلیل گران معتقدند 
تورم باید عملکردی شبیه به فدرال رزرو را 

به کار گیرد.

گزارش اداره آمار کار اروپا منتشر شد

رکورد تاریخی تورم قاره سبز

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

https://news.mccima.com/3898/
https://news.mccima.com/3851/
https://news.mccima.com/4033/
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ضرورت  بر  تاکید  ضمن  ایران  اتاق  رئیس 
ایجاد دفاتر تجاری در ایران و روسیه برای 
ارائه خدمات بازرگانی متقابل، سرعت دادن 
به اجرای پروژه های ترانزیتی بین دو کشور 

را خواستار شد.
ایجاد  بر  تاکید  ضمن  ایران  اتاق  رئیس 
ارائه  برای  و روسیه  ایران  در  تجاری  دفاتر 
به  دادن  سرعت  متقابل،  بازرگانی  خدمات 

اجرای پروژه های ترانزیتی بین دو کشور را 
خواستار شد.

در  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
دیدار با همتای روسی خود پیش از همایش 
تجاری ایران و روسیه از روابط بسیار نزدیک 

دو کشور سخن گفت و سطح مناسبات ...

بخش خصوصی ایران خواستار تسریع در اجرای پروژه های ترانزیتی با روسیه است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

با  دیدار  در  عمان  صنعت  وزیر  معاون 
بانک های  مذاکرات  از  غالمحسین شافعی 
حل  راه  یافتن  برای  کشور  دو  مرکزی 
دو طرف  میان  ارزی  و  مالی  نقل وانتقاالت 

خبر داد.
توسعه  و  تجارت  صنعت،  وزیر  معاون 
یک  رأس  در  عمان  سرمایه گذاری 
با  ایران  اتاق  در  حضور  با  تجاری  هیات 

غالمحسین شافعی دیدار و دو طرف درباره 
موانع تجارت میان ایران و عمان و راه های 
کشور  دو  تجاری  مبادالت  سطح  افزایش 

گفت وگو کردند.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این 
دیدار با بیان اینکه با وجود محدودیت های...

در نشست رئیس اتاق ایران و معاون وزیر صنعت عمان مطرح شد

ساز و کار نقل وانتقال ارزی بین ایران و عمان در حال عملیاتی شدن است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران در نشست با همتای روسی خود مطرح کرد

رئیس اتاق ایران برای توسعه روابط تجاری 
ایجاد  جدی تر  پیگیری  بر  روسیه،  و  ایران 
توسعه  رو-رو،  کشتی های  زیرساخت های 
روابط بانکی و تسهیل صدور ضمانت نامه های 
بانکی و فعال تر شدن کریدور سبز گمرکی 

تاکید کرد.
رئیس اتاق ایران در همایش تجاری ایران و 
روسیه با اشاره به روابط دوستانه و استراتژیک 

دو کشور، جهت توسعه مناسبات، بر پیگیری 
برای  الزم  زیرساخت های  ایجاد  جدی تر 
روابط  توسعه  رو-رو،  کشتی های  از  استفاده 
بانکی و تسهیل صدور ضمانت نامه های بانکی 
و فعال تر شدن کریدور سبز گمرکی تاکید 

کرد....

توسعه تجارت با روسیه نیازمند تقویت حمل و نقل دریایی، روابط بانکی و کریدور سبز گمرکی است

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در همایش تجاری ایران و روسیه

https://news.mccima.com/3925/
https://news.mccima.com/3902/
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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 
کشاورزی خراسان رضوی،  و  معادن  صنایع، 

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

تبیین افق معدنی استان با به کارگیری فناوری های نوین

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران در همایش ملی نقش و 
بازرگانی  در  تجاری  قراردادهای  اهمیت 
سریع  تغییرات  با  کرد:  تأکید  بین المللی 
حقوقی  ابعاد  دارد  ضرورت  جوامع 
به  به روزرسانی  نیز  تجاری  قراردادهای 

مسئله داوری شود.
قراردادهای  اهمیت  و  نقش  ملی  همایش 
که  بین المللی  بازرگانی  در  تجاری 

اتاق  بین الملل  معاونت  آن  برگزارکننده 
و  سفرا  از  تعدادی  حضور  با  است،  ایران 
در  مختلف  کشورهای  بازرگانی  رایزنان 

ایران برگزار شد.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این 

نشست با اشاره به اهمیت باالی ...

غالمحسین شافعی در همایش ملی قراردادهای تجاری بین المللی

شرایط انعقاد قراردادهای تجارت بین المللی با توجه به تحریم ها به روزرسانی شود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

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

دکتر مهدی فیضی* شواهد بین کشوری در 
مورد تورم و نابرابری درآمد نشان می دهد که 
این دو مفهوم، رابطه ای غیرخطی و نامتقارن 
تورم  افزایش  سویی  از  که  به طوری  دارند، 
نابرابری  کاهش  موجب  آستانه ای  حد  تا 
افزایش آن  با  از آن پس همراه  و  درآمدی 
است. برای نمونه، شواهد جدید نشان می دهد 
خانوارها  درآمد  افزایش  با  تورم  نرخ  که 

از  می یابد.  کاهش  آمریکا  ایاالت متحده  در 
از  بیشتر  تورمی  بازه  در  حتی  دیگر،  سوی 
ما(  کشور  وضعیت  )مشابه  آستانه ای  حد 
میزان افزایش نابرابری با افزایش مشخصی 
در تورم، متفاوت از میزان کاهش نابرابری با 

کاهش یکسان در تورم است.

نابرابری تورمی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

یادداشتی از دکتر مهدی فیضی

https://news.mccima.com/3769/
https://news.mccima.com/3739/
https://news.mccima.com/4297/
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دکتر داود سوری مستند به توییت رئیس کل 
اسبق بانک مرکزی، حال اقتصاد کشور خوب 
۳۴درصد   /7 از  نقطه ای  تورم  نرخ  نیست. 
ریال-دالر  برابری  نرخ  و  ۴۸درصد   /۱ به 
به  دالر  یک  مقابل  در  ریال  ۲۶۲هزار  از 
این  و  یافته  افزایش  ریال  هزار  حدود۳50 
همه، در کمتر از یک سال اتفاق افتاده است و 
متاسفانه چشم اندازی از تغییری مثبت نیز در 

بازی بسکتبال  پیش رو نیست. شاید چونان 
که تعداد گل های دو رقمی و سه رقمی برای 
تماشاگران آن غیر عادی نیست، ذهن مردم 
ما نیز با نرخ های تورم دو رقمی و فزاینده خو 
گرفته، اما اقتصاد و چارچوب های نظری آن 

بیشتر متناظر بر بازی شبیه به فوتبال...

اقتصاددان ها برخط هستند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

وجود  با  اقتصاددان  ندری/  کامران  دکتر 
بر  موثر  عوامل  باب  در  تاکنون  اینکه 
صحبت   های  آن،  تشدید  و  ظهورتورم 
بسیاری  یادداشت   های  و  گفته  بسیاری 
گفته   ها  این  تکرار  اما  است،  شده  نوشته 
این  از  نیست.  لطف  از  خالی  نوشته   ها  و 
نظر باید مجددا تکرار کرد که می توان از 
سه ناحیه نسبت به آینده وضعیت تورمی در 

ایران احساس خطر داشت.
دولت  که  است  این  سه ناحیه  این  از  یکی 
قیمت  اصالح  سراغ  به  شرایطی  چنین  در 
برخی از کاالها مانند حامل   های انرژی برود. 
در واقع، شکی نیست که اصالح قیمت ها و 

کاهش سطح مداخالت دولتی در تعیین...

یادداشتی از دکتر کامران ندری

۳ مسیر برای مهار ابرچالش اقتصادی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

یادداشتی از دکتر داود سوری

»همه« چیز تحت کنترل است، اما »هیچ« چیزی 
درست کار نمی کند!

در  ایرانی  سیاستمداران  سخنان  به  اگر   -۱
بفرمایید جمله  سال ها و روزهای اخیر دقت 
اول در گزاره باال را مکرر می شنوید. اما اگر 
به سخنان تحلیلگران اقتصادی مستقل توجه 
را سال هاست  باال  کنید جمله دوم در گزاره 
است، در  تکرار می کنند. حقیقت هم همین 

دنیای سیاست همه چیز تحت کنترل است؛ 
قوه مجریه از رئیس جمهور و وزرا و شهرداران 
تا مدیران ادارات و شرکت ها و بیمارستان ها 
و دانشگاه ها و مدارس و پژوهشگاه ها و سایر 
موسسات دولتی و حتی کارمندان آنها؛ در قوه 

مقننه از فرآیندهای انتخابات و نمایندگان...

وقت مطرح کردن خواسته ها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

یادداشتی از دکتر علی چشمی

https://news.mccima.com/4178/
https://news.mccima.com/4068/
https://news.mccima.com/3982/
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ایران  ساله   ۲5 راهبردی  همکاری  باوجود 
پکن  که  است  این  از  حاکی  شواهد  چین،  و 
انرژی  صنعت  در  سرمایه گذاری  به  توجهی 
ایران ندارد و در این میان قرارداد ۶0 میلیارد 
دالری برای سرمایه گذاری در گاز قطر امضا 

کرده است.
در پنجاهمین گزارش از سلسله گزارش های 
از  گلچینی  جهانی«،  تجارت  تحوالت  »پایش 

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

واکاوی قرارگرفته اند.

بی توجهی چین به سرمایه گذاری در انرژی ایران و گرایش به سمت قطر

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

معتقد   ۱۴0۱ 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...

سخنگوی بانک مرکزی :

آغاز فروش اسکناس ارز به بازرگانان 

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در پنجاهمین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی بررسی شد

خطر  مورد  در  پول  المللی  بین  صندوق 
و می  داده  اقتصاد جهانی هشدار  چندپارگی 
گوید که کشورها نباید نسبت به این خطر بی 
تفاوت باشند؛ بلکه باید تالش کنند تا با احیای 
سیستم کارآمد حل و فصل اختالفات سازمان 
جهانی تجارت قادر به کاهش تاثیرات منفی 
سایر  بر  آمیز  تبعیض  های  سیاست  بالقوه 

شرکای تجاری باشند.

تحلیل جدید صندوق بین المللی پول نشان می 
دهد که وقوع تنش های ژئوپلتیکی و چشم 
را  جهان  اقتصادی  انسجام  فروپاشی،  انداز 
افزایش داده و امکان غلبه رقابت استراتژیک 
و نگرانی های امنیت ملی بر مزایای مشترک 

اقتصادی تجارت جهانی وجود دارد.

خطر چندپارگی اقتصاد جهانی بیخ گوش کشورهای با تجارت پیچیده

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ابراز نگرانی صندوق بین المللی پول؛

https://news.mccima.com/4285/
https://news.mccima.com/4275/
https://news.mccima.com/4272/
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بهبود نسبی تجارت خارجی استان در شرایطی 
واردات  استان  صادرات  از  نیمی  معادل  که 
صادرات  به  واردات  نسبت  تغییر  و  داشتیم 
قابل  تأمل است. به گزارش خراسان رضوی، 
عملکرد  ماهانه  گزارش  کشور  گمرک 
گمرکات کشور در پایان آبان را منتشر کرد 
وارداتی  و  بررسی ریز کاالهای صادراتی  که 
در  که  گذشته  ماه  هشت  طول  در  استان 

می دهد  نشان  ثبت  شده  استان  گمرکات 
پاییز  فصل  در  استان  صادرات  بهبود  شاهد 
بهار  و  تابستان  یعنی  قبل  برخالف دو فصل 
هستیم، اما وضعیت کلی صادرات استان در 
این مدت هنوز عقب تر از مدت مشابه سال 

گذشته است.

یخ تجارت خارجی استان باز شد؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در ۸ماه نخست سال جاری حدود ۸۸درصد 
در  پیش بینی شده  مالیاتی  درآمدهای  از 
احتمال  و  است  یافته  تحقق  بودجه۱۴0۱ 
سال  پایانی  ماه های  در  رقم  این  افزایش 
وجود دارد. میزان حصول درآمدهای مالیاتی 
در این مدت، ۳۱۱هزار میلیارد تومان بوده 
میلیارد  از ۱9۴هزار  بیش  رقم  این  از  که 
تومان سهم مالیات های مستقیم و ۱۱7هزار 

میلیارد تومان سهم مالیات بر کاال و خدمات 
درآمدهای  ماه سهم وصول  آبان  در  است. 
مالیاتی ۴0هزار میلیارد تومان گزارش شده 

است.
بررسی میزان درآمد مالیاتی در ۸ ماه نخست 

سال جاری نشان می دهد، بر اساس...

۸۸ درصد از درآمد مالیاتی در ۸ ماه محقق شد

نمره قبولی وصول مالیات

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بررسی وضعیت تجاری استان در 8 ماه گذشته

درحالی که یک دهه نرخ بهره پایین موجب 
شده بود تا مدیران مالی شرکت های جهانی 
با سهولت بیشتری دست به استقراض بزنند، 
افزایش نرخ بهره و رکود احتمالی متعاقب آن 
موجب شده است ماه عسل مالی شرکت ها به 
پایان خود نزدیک شود. یک دهه نرخ بهره 
پایین ساختار سرمایه شرکت ها و اولویت های 
مدیران مالی آنها را تحت تاثیر قرار داد؛ اما 

نرخ  افزایش  و  درآمدها  احتمالی  کاهش 
خبر  سخت  دورانی  شروع  از  استقراض 
می دهند که نقش مدیران مالی و حسابداری 
اهمیت  صحیح  تصمیمات  اخذ  در  مطمئن 

بیشتری پیدا خواهد کرد.
یک دهه تسهیالت ارزان تغییرات زیادی را...

راهدار شرکت ها در بحران مالی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شرایط بد اقتصادی چگونه ترازنامه شرکت ها را پرریسک می کند؟

https://news.mccima.com/4309/
https://news.mccima.com/4305/
https://news.mccima.com/4317/
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رئیس هیئت مدیره انجمن شتاب دهنده های 
دارد  استان خراسان رضوی گفت: ضرورت 
جامع،  کارآفرینی،  حوزه  در  سیاستگذاری 
مدون، بلندمدت و مستمر باشد و در چرخه 

تغییر مدیران، دستخوش تحول نگردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن خراسان رضوی، »محسن روشنک« 
در  کارآفرینی،  جهانی  هفته  با  همزمان 

گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: کارآفرینی 
در تمامی ابعاد جامعه اعم از مباحث اقتصادی 
است  ضروری  و  دارد  نمود  اشتغالزایی  و 
مدون،  جامع،  حوزه،  این  در  سیاستگذاری 
بلندمدت و مستمر باشد و در چرخه تغییر 

مدیران دستخوش تحول نگردد...

ضرورت سیاست گذاری مدون و بلندمدت به منظور حمایت از کارآفرینی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

و  مدیریت  سازمان  رئیس  اذعان  بر  بنا 
هشت  گذشت  از  بعد  استان  برنامه ریزی 
ماه از سال، تنها 5۲5 میلیارد تومان معادل 
استان  عمرانی  اعتبارات  درصد   ۱7.۸

تخصیص  یافته است.
خراسان  با  وگو  گفت  در  جمشیدی  رضا 
تخصیص  وضعیت  آخرین  درباره  رضوی 
 ۱۴0۱ بودجه  از  استان  عمرانی  اعتبارات 

استان  اعتبارات عمرانی  اظهارکرد: مجموع 
از قانون بودجه ۱۴0۱ معادل ۲9۴9 میلیارد 
تنها  تاکنون  میزان  این  از  که  است  تومان 
درصد   ۱7.۸ معادل  تومان  میلیارد   5۲5

تخصیص پیدا کرده است...

بعد از گذشت 8 ماه از سال؛

کمتر از ۱۸ درصد اعتبارات عمرانی خراسان رضوی تخصیص یافت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس هیئت مدیره انجمن شتاب دهنده های خراسان رضوی مطرح کرد

کارآفرین صنعت ورزش گفت: رویکرد برخی 
حاکمیت  مثبت  نگاه  با  اجرایی  دستگاه های 
نیست.  هماهنگ  کارآفرینی،  به  نسبت 
عملی  در  دستگاه ها  همراهی  ما  درخواست 
کارآفرینان  از  حمایتی  سیاست های  شدن 

است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
»سید  رضوی،  خراسان  کشاورزی  و  معادن 

جهانی  هفته  با  همزمان  عظیم زاده«  مرتضی 
کارآفرینی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
کرد: کارآفرینی نبض حرکت اقتصاد خالق و 
پیشران یک کشور است و اگر وضعیت این 
مقوله در کشور مطلوب باشد، می تواند باعث 

پیشبرد سایر حوزه ها شود...

ضرورت همراهی دستگاه های اجرایی با سیاست های حمایت از کارآفرینی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

یک کارآفرین خراسانی تاکید کرد:

https://news.mccima.com/3956/
https://news.mccima.com/4017/
https://news.mccima.com/3991/
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هر  مهر   ۲9 که  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  صادرکننده  عنوان  یک 
صادرکننده نمونه، رتبه دوم را به لحاظ تعداد 
صادرکنندگان نمونه ملی )در سال ۱۴0۱( 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...

اقتضائات استمرار و توسعه صادرات

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

طبق جدیدترین بررسی آماری وزارت نیرو، 
۸9درصد(   /7( 90درصدی  حدود  سهم 
کشور  آب  مصرف  از  کشاورزی  بخش 
شرب  بخش  سهم  است،  برقرار  همچنان 
صنعت  بخش  سهم  و  درصد    ۸ حدود ۲/ 
گزارش  به  است.  ۲  درصد  حدود۱/ 
خبرگزاری تسنیم، بررسی جدیدترین آمار 
مصرف آب و توزیع منابع آب کشور نشان 

ایران به  می دهد که مصرف ساالنه آب در 
9۸میلیارد و ۱00میلیون مترمکعب رسیده 
۸۸میلیارد  حدود  میزان،  این  از  که  است 
حدود  کشاورزی،  بخش  در  مترمکعب 
۸میلیارد مترمکعب در بخش شرب و حدود 

۲میلیارد مترمکعب در بخش صنعت ...

طبق جدیدترین بررسی آماری وزارت نیرو

ایران در مرحله بحران شدید آبی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

صادرکنندگان نمونه ملی خراسان رضوی از دغدغه های خود می گویند

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی گفت: عملیات اجرایی طرحهای ایجاد 
و توسعه چهار تصفیه خانه فاضالب شهرکهای 
 ۱07 میزان  به  مجموع  در  استان  صنعتی 
میلیارد تومان از محل سفر رییس جمهور و 
هیات دولت به این استان در سالهای ۱۴0۱ 

و ۱۴0۲ تامین اعتبار شد.
افزود: 50  فرشچی  جعفر  ایرنا؛  گزارش  به 

سازمان  طریق  از  مزبور  اعتبار  از  درصد 
ایران و  صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 
50 درصد دیگر از طریق سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تامین می شود که برای 
سال جاری تاکنون در مجموع هفت میلیارد 

تومان جذب شده است.

اعتبار چهار تصفیه خانه شهرک صنعتی خراسان رضوی تامین شد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی:

https://news.mccima.com/3753/
https://news.mccima.com/3788/
https://news.mccima.com/3822/
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کمیسیون صادرات اتاق ایران در گزارش اخیر 
خود با با عنوان »فرصت های حضور در بازار 
پاکستان با تاکید بر محصوالت با ارزش افزوده 
باال« زمینه های تجاری و سرمایه گذاری در این 

بازار را تشریح می کند.
ایران،  اتاق  صادرات  توسعه  کمیسیون 
گزارشی با عنوان »فرصت های حضور در بازار 
پاکستان با تاکید بر محصوالت با ارزش افزوده 

باال« منتشر کرد.
و  سیاست ها  بر  مروری  گزارش  این  در 
چشم انداز اقتصادی پاکستان داریم، وضعیت 
اقتصادی و تجاری پاکستان را تحلیل کرده و 
ظرفیت های صادراتی ایران به این کشور را به 

ویژه درباره کاالهای با ارزش افزوده باال...

چه محصوالتی فرصت  حضور در بازار پاکستان را دارند؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

دولت تصمیم گرفته است کمیته اقدام ارزی 
کند؛  منتقل  مرکزی  بانک  به  دیگر  بار  را 
کمیته  ای که پس از باال گرفتن برخوردهای 
وزارت  تجاری  بازوی  به  تجار  با  قهری 
انتقال دوباره  اما تصمیم  صمت منتقل شد؛ 
این کمیته به بانک مرکزی موجب اعتراض 
جدی فعاالن اقتصادی شده است. آنها تغییر 
جایگاه این کمیته را با توجه به سابقه پیشین، 

تجار  با  قهری  و  قضایی  برخورد  زمینه  ساز 
و  بر تجارت  منفی آن  اثرات  از  و  می  دانند 

صادرات سخن می  گویند.
سازمان  از  ارزی  اقدام  کمیته  جابه     جایی 
موجب  بانک مرکزی  به  توسعه تجارت 

اعتراض فعاالن اقتصادی شده است و...

کمیته اقدام ارزی جابه جا می شود

بازگشت عصر برخورد با تجارت؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بر مبنای گزارش کمیسیون صادرات اتاق ایران

ساالنه  تورم  ایران  آمار  مرکز  که  حالی  در 
بود  کرده  اعالم  درصد   ۴۴ را  ماه  آبان  در 
تورم  این مرکز،  تازه  اساس گزارش  بر  اما 
تورم گروه  و  اول 50.۲  برای دهک  ساالنه 
خوراکی ها نیز برای این دهک ۶۴.۶ درصد 

اعالم شده است.
وضعیت  از  گزارشی  در  ایران  آمار  مرکز 
اعالم کرد  مختلف  میان دهک های  در  تورم 

در حالی که نرخ تورم کل کشور در آبان ماه 
امسال برابر ۴۴ درصد است اما این نرخ در 
 ۴۱.7 بازه  در  هزینه ای  مختلف  دهک های 
درصد برای دهک   دهم )باالترین درآمد( تا 
50.۲ درصد برای دهک  اول )کم درآمدترین 

دهک( نوسان دارد.

تورم خوراکی ها برای دهک یک به 64/6 درصد رسید

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اوضاع وخیم تورمی اقشار ضعیف به روایت مرکز آمار

https://news.mccima.com/4323/
https://news.mccima.com/4243/
https://news.mccima.com/4216/
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نزدیکی روابط ایران و چین پیامدهایی دارد 
که به مرور در حال آشکار شدن است. تحلیلی 
وجود دارد که ادامه نزدیکی تهران-پکن را 
عامل دور شدن هندوستان از تجارت با ایران 
می داند. بر این مبنا اگر این پیام به هندوستان 
منتقل شود که روابط ایران و چین نه از سر 
ناچاری بلکه روابطی راهبردی و در جهت مهار 
این دوری هرچه بیشتر  انگیزه  غرب است، 

خواهد شد.
دوره  در  هندوستان  و  ایران  تجاری  روابط 
معاصر هیچ گاه به شکل کامل قطع نشده است، 
تحریم های  دور  تازه     ترین  در  هرچند 
ایاالت     متحده از سال ۱۳97 از رکورد تاریخی 

۱7 میلیارد دالری روند نزولی شدیدی ...

خطر واگذاری »تجارت با هند«

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

کریدور  بهتر  ادغام  برای  تالش  در  ترکیه 
میانی یا ترنس کاسپین در پروژه کمربند و 
راه و جایگزینی مسیر ایران )مسیر آسیای 

غربی( در حال مذاکره با چین است.
مجموعه  از  شماره  هفتمین  و  چهل 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
بازرگانی،  اتاق  پژوهش های  مرکز  توسط 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد.

در این مجموعه گزارش ها ، موضوع های روز 
با تمرکز بر تاثیرگذاری آنها بر دیپلماسی 
ایران  ژئواکونومیک  موقعیت  و  اقتصادی 
و  چشم اندازها  همچنین  می شوند.  بررسی 
توسط  تهیه شده  اقتصادی  پیش بینی های 
نهادها و سازمان های بین المللی نیز در این...

در چهل وهفتمین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی بررسی شد

ترکیه به دنبال جانشینی ایران در کریدورهای »ابتکار کمربند و راه« چین

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

گسترش روابط تجاری تهران- دهلی نو در سایه روابط با چین قرار می گیرد؟

خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و 
کار ایران در تابستان ۱۴0۱، با کسب نمره 
بین  در  بیست ویکم  رتبه  در  شاخص 5.9۱ 
دوره  این  در  قرار گرفت.  استان های کشور 
علی رغم رشد ۲.9۱ درصدی شاخص استان 

نسبت به فصل گذشته، 5 پله تنزل کرد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

دفتر  سرپرست  هاشمی«،  »سیدمحمدرضا 
پایش طرح ها و برنامه های اتاق مشهد در این 
به گزارش  با عنایت  اظهار داشت:  خصوص 
در  ایران  کار  و  کسب  محیط  ملی  پایش 
تابستان ۱۴0۱ که از سوی اتاق ایران منتشر 

شده است، خراسان رضوی با وجود رشد...

رتبه ۲۱ خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب وکار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

به رغم بهبود شاخص محیط کسب وکار استان، رتبه خراسان رضوی در کشور 5 پله تنزل کرد

https://news.mccima.com/3779/
https://news.mccima.com/3833/
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عمده سدهای کشور به گل نشسته اند و ذخیره 
آبی شان کمتر از آن است که یک ماه و نیم 
آینده توان تامین آب شرب کشور را داشته 
باشند. به ویژه آنکه پاییز خشک و بی بارانی 
استفاده  به دلیل  دیگر،  سوی  از  داشته ایم. 
بی محابا از آب های زیرزمینی، آن ذخیره را از 
دست داده ایم. ذخیره ای که در برخی شهرها 
به دلیل عدم رعایت اصول دفن پسماند، آلوده 

به شیرابه است.
اکنون ما در قرمزترین حالت هشدار بی آبی 
و خشکسالی و تشنگی قرار داریم. اگر قرار 
باید  کنیم،  تصور  را  وخیم تر  وضعیتی  باشد 
به اندازه یک ماه صبر کنیم تا یک باره آن را 

زندگی کنیم. بهرام نادی، کارشناس...

یک وجب تا خشکسالی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تولید  نوسان  در  صادرات محور  بنگاه های 
داخلی  سرعت گیرهای  و  می برند  سر   به 
گرفته اند.  را  آنها  تولید  شتاب  خارجی،  و 
صنعتی  تولید  ماهانه  داده های  بررسی 
نشان   مهرماه  در  بورسی  شرکت های 
در  موجود  بنگاه های  میان  در  که  می دهد 
صنایع، بنگاه های با صادرات محوری شدید 
با صادرات محوری  بنگاه  های  با  در مقایسه 

کم، از تیرماه ۱۴00 تا خرداد ۱۴0۱ افت 
تولیدات پیاپی را تجربه کرده اند. همچنین 
مهر  تا   ۱۳97 مرداد  طوالنی تر  بازه  در 
متوسط  رشد  بنگاه ها،  از  گروه  این   ۱۴0۱

صفر درصدی را به ثبت رسانده اند.
این اتفاقات را می توان بیشتر ناشی از ...

بررسی گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی نشان داد

ویروس رکود در تولیدات صادرات محور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

فقط تا پایان پاییز آب داریم

ارزش تجارت خود  افزایش  به دنبال  ترکیه 
ایران  و  است  دالر  میلیارد   5 به  پاکستان  با 
به عنوان حلقه وصل ترکیه و پاکستان می تواند 
نقش  سه جانبه،  گفت وگوهای  توسعه  با 

پررنگی ایفا کند.
سلسله  از  گزارش  نهمین  و  چهل  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...

فرصت ترانزیتی ایران در رویکرد تجاری ترکیه و پاکستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در چهل ونهمین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی بررسی شد

https://news.mccima.com/3891/
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