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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
فرصت سوزی هایی  گفت:  ایران  کشاورزی 
ترانزیت طی سال های گذشته  که در بخش 
را  کشورمان  نسبی  مزیت های  خورده،  رقم 
در این حوزه مستمرا محدودتر نموده و امروز 
شاهدیم که رقبا با صرف هزینه های هنگفت 
در تالش برای جایگزین کردن ایران در این 

حوزه هستند.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 
»غالمحسین شافعی« در جمع اعضای کمیسیون 
حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد، عنوان کرد: 
صنعت حمل و نقل و ترانزیت، امروز با عمده 

بخش های اقتصادی و حتی متن زندگی ...

فرصتسوزیدربخشترانزیتوتالشرقبابرایسبقتگیری

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
تعامالت  سطح  گفت:  ایران  کشاورزی 
تجاری و نوع محصوالتی که محور تجارت 
دو کشور ایران و تاجیکستان هستند، اقتضا 
ترجیحی  تجارت  موافقت نامه  تا  می کند 
اجرا  مرحله  به  و  تعریف  کشور  دو  میان 
اقتصادی،  توافق  این  مثبت  اثرات  درآید. 

دو کشور را منتفع خواهد کرد.

بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،  
مشترک  نشست  در  شافعی«،  »غالمحسین 
و  ایران  کارآفرینان  و  اقتصادی  فعاالن 
تعامالت  ارتقای  منظور  به  که  تاجیکستان 

طرفین و بررسی فرصت های سرمایه ...

رئیس اتاق ایران بر اهمیت توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه  تأکید کرد

ضرورتبرقراریموافقتنامهتجارتترجیحیبینایرانوتاجیکستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران تشریح کرد:

مذاکرات  با  است  معتقد  ایران  اتاق  رئیس 
و  ایران  میان  تهاتری  جدی می توان تجارت 
ویتنام را توسعه داد و با پشت سر گذاشتن 
مشکالت بانکی، تعامالت تجاری دو کشور را 

تقویت کرد.
در دیدار سفیر ویتنام با رئیس اتاق ایران، دو 
طرف بر ضرورت رفع موانع موجود بر سر راه 
تقویت همکاری های اقتصادی از جمله موانع 

بانکی تأکید کردند.
رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به 
حجم ۵۵۰ میلیارد دالری مناسبات اقتصادی 
ویتنام در سال ۲۰۲۲ گفت: روابط اقتصادی 
ایران و ویتنام هم از سطح مطلوبی برخوردار 

است و با توجه به اطالعات ما زمینه های...

توسعهتجارتتهاتریمیانایرانوویتنام،موانعبانکیرابیاثرمیکند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شافعی در نشست با سفیر ویتنام:

https://news.mccima.com/4874/
https://news.mccima.com/4750/
https://news.mccima.com/4942/
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سرمایه  کرد:ضرورت  درخواست  شافعی 
و  اندیشه ها  از  تسهیالتی  حمایت  و  گذاری 

ایده های خالق اقتصادی
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
اقتصادی  توسعه  گفت:  ایران  کشاورزی 
ضلع  سه  موثر  ارتباط  و  تنگاتنگ  پیوند  در 
یک مثلث ممکن می شود. ضلع نخست آن، 
دانشگاه و بخش های پژوهشی است. دومین 

جانب آن بخش های مولد و اقتصادی می باشد 
و سومین جایگاه را نیز باید به نهادهای متولی 
در عرصه سیاست گذاری و اجرایی اختصاص 

داد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی مشهد...

توسعهاقتصادیمیراثتعاملتنگاتنگدانشگاه،صنعتوعرصهسیاستگذاریاست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نودونهمین نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در 
سال جاری، موانع و مشکالت شرکت های 
و  مالی  تأمین  زمینه  در  بنیان  دانش 
بهره برداری  پروانه  های  صدور  تسهیالت، 
در  مستقر  شرکت های  مالیاتی  معافیت  و 
شد.  بررسی  استان  فناوری  و  علم  پارک 
همچنین، مشکالت انجمن صنفی کارفرمایی 

شن شویی استان در خصوص تغییر کاربری 
پرداخت  و  شن  استخراج  معادن  اراضی 
گذاشته  بحث  به  کاربری  تغییر  عوارض 
شد. پیش از آغاز بررسی دستورکارها نیز، 
و  ملی مجوزهای کسب  از درگاه  گزارشی 

کار و عملکرد خراسان رضوی در این...

در تازه ترین نشست شورای گفت وگوی خراسان رضوی عنوان شد

دغدغههایدولتوبخشخصوصیدرصدورمجوزهایکسبوکار

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران:

نشست هم اندیشی فعاالن و کشاورزان پسته 
انجمن  احیای  خصوص  در  رضوی  خراسان 
پسته- شعبه استان خراسان رضوی، در محل 

پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.
اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
مشهد؛  کشاورزی  و  بازرگانی،صنایع،معادن 
در  رضوی  خراسان  اتاق  دبیر  کبیر«،  »علی 
ظرفیت های  به  اشاره  با  نشست  این  ابتدای 

استان در خصوص تولید پسته اظهار داشت: 
این خطه دومین قطب تولید پسته کشور است 
عظیم  ظرفیت  این  به  اهتمام  و  توجه  لذا  و 
اقتصادی، در اولویت پارلمان بخش خصوصی 
استان قرار دارد. در گذشته تشکلی تخصصی 

با عنوان انجمن پسته در خراسان رضوی...

گامبلندبخشخصوصیبرایاحیایانجمنتخصصیپستهخراسانرضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در راستای تالش پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی برای تشویق فعاالن حوزه پسته به همگرایی و فعالیت تشکلی، صورت گرفت:

https://news.mccima.com/4800/
https://news.mccima.com/4847/
https://news.mccima.com/4790/
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در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون حمل و 
نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ 
مسائل شاخص فعاالن این حوزه و مشکالت 
لطف  مرزهای  در  کامیون ها  توقف  از  ناشی 
گذاشته  بررسی  و  بحث  به  سرخس  و  آباد 
شد. چالش شرکت های حمل و نقل بین المللی 
متاثر از توقف کامیون ها در خاک افغانستان 
و تاکید بر ضرورت تفویض اختیارات گمرک 

ایران به نهاد متولی استانی موضوع دیگری 
و  طرح  حوزه  این  فعاالن  جانب  از  که  بود 

چاره جویی آن مطالبه گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ »محمود 

سیادت«، نایب رئیس اتاق بازرگانی...

بخشحملونقلوترانزیت؛گرفتاردردورتسلسلمشکالت

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

تاجیکستان  جمهوری  سفارت  اول  دبیر 
سرمایه  توسعه  در  تاجیکستان  گفت: 
از  استفاده  بر  اصرار  ایران،  با  گذاری 

ظرفیت مناطق ویژه و آزاد اقتصادی دارد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
حاشیه  در  عبدالرحمان اف«  »معروف جان 
نشست »شورای مشترک کارآفرینان ایران 

ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  تاجیکستان«  و 
آزاد  منطقه   ۵ حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
که  دارد  وجود  تاجیکستان  در  اقتصادی 
تمامی این مناطق دارای زیرساخت های الزم 
از جمله آب، برق، گاز، راه ریلی و جاده ای 

هستند. راه ریلی و جاده ای این مناطق از...

دبیر اول سفارت تاجیکستان:

استفادهازظرفیتمناطقویژهاقتصادیدرتوسعهمراوداتباایران،ضروریاست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: تسهیل صدور روادید و افزایش پروازها 
از تاجیکستان به ایران، می تواند نویددهنده 
این  با  تجارت  حوزه  در  مطلوب  شرایطی 

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

»علی غفوری مقدم« در حاشیه نشست شورای 
مشترک کارآفرینان ایران و تاجیکستان در 
این  در  کرد:  اظهار  ما  خبرنگار  با  گفت وگو 
تسهیل  خصوص  در  صحبت هایی  نشست 
صدور روادید و افزایش پروازها بین دو کشور 

مطرح شد که قطعا این اقدامات می تواند ...

تسهیلصدورروادیدوافزایشپروازها،بسترسازتوسعهتعامالتتجاریایرانوتاجیکستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

معاون بازرگانی اداره کل صمت خراسان رضوی مطرح کرد

https://news.mccima.com/4877/
https://news.mccima.com/4897/
https://news.mccima.com/4901/
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غالمحسین شافعی، پیرو درخواست اتحادیه 
صنعت  وزیر  از  گمرکی،  کارگزاران  ملی 
قانون  مشمول  کاالهای  فهرست  تا  خواست 
اولیه،  مواد  گمرکی  حقوق  نرخ  »تقلیل 
و  ماشین آالت  قطعات،  اجزاء،  واسطه ای، 

تجهیزات به یک درصد«به روزرسانی شود.
پیرو  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
هیات  رئیس  فاروقی،  محمدرضا  درخواست 

و  گمرکی  کارگزاران  ملی  اتحادیه  مدیره 
اتاق  واردات  تسهیل  کمیسیون  نایب رئیس 
ایران، مبنی بر محدود شدن اطالق قانون الحاق 
یک جزء به بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کشور به فهرستی از کاالهای خاص، از 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست...

فهرستکاالهایمشمولکاهشحقوقگمرکیبهیکدرصد،بهروزرسانیشود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

معدن  کمیسیون  نشست  تازه ترین  در 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  معدنی  صنایع  و 
خراسان رضوی،  کشاورزی  و  معادن 
مشکالت و موانع فعالیت معادن غیرفعال 
تربت  بردسکن،  کاشمر،  شهرستان های 
حیدریه و گناباد مورد بررسی قرار گرفت. 
به  نشست  این  در  حاضر  معادن  صاحبان 
شرح موانع و مشکالت در سر راه فعالیت 

مسائل  جلسه،  این  در  پرداختند.  معدنی 
حقوق  محاسبه  نحوه  جمله  از  متعددی 
دولتی، مسائل مربوط به بازارا مواد معدنی، 
تعارضات سازمانی و ... مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی...

در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد مطرح شد

لزومبازنگریدرتعرفههایحقوقدولتیمعادن

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران در نامه ای به وزیر صنعت خواستار شد

و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس 
و  ایران  بین  روادید  لغو  گفت:  تاجیکستان 
تاجیکستان، یکی از مهم ترین درخواست های 
تجار دو کشور است. این موضوع بر افزایش 
مراودات اقتصادی دو طرف اثرگذار است و 
اعضای شورای کارآفرینان ایران و تاجیکستان 

بایستی تحقق این امر را پیگیری نمایند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
شورای  نشست  در  روشنک«،  »محمدحسین 
و  تاجیکستان  و  ایران  کارآفرینان  مشترک 
کشور،  دو  بین  سرمایه گذاری  فرصت های 
گفت: شکل گیری شورای کارآفرینان ایران 

و تاجیکستان در راستای تحقق توافق نامه ...

ضرورتلغوروادیدبینایرانوتاجیکستانبهمنظورافزایشمراوداتدوکشور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست شورای مشترک کارآفرینان ایران و تاجیکستان مطرح شد

https://news.mccima.com/4780/
https://news.mccima.com/4776/
https://news.mccima.com/4766/
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و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی ایران گفت: تغییر شرایط اقتصادی 
کشور به اهتمامی جدی نیاز دارد اما گشودن 
قفل هایی که در مسیر فعالیت بخش های مولد 
نگاه  بدون  گرفته،  قرار  اقتصادی  فعاالن  و 
دقیق و توجه منصفانه به واقعیت ها و مقتضیات 

موجود، میسر نخواهد بود.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، »غالمحسین 
هیات  نشست  چهل وهشتمین  در  شافعی« 
نمایندگان اتاق خراسان رضوی به شاخص های 
اقتصادی کشور اشاره ای نمود و با ابراز نگرانی 
نسبت به وضعیت فعلی حاکم بر فضای کسب 

و کار، عنوان کرد: آخرین گزارش ...

گشودهشدنقفلهایاقتصادی،بدونتوجهبهواقعیتهاواقتضائاتموجود،ممکننیست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

ترانزیت  و  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: بیش از ۲3 سازمان 
خود  و  هستند  دخیل  حمل ونقل  حوزه  در 
را متولی این حوزه می دانند؛ این در حالی 
انتقاد  مسئله  این  به  سال هاست  که  است 

می کنیم.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
ملی  روز  با  هم زمان  یزدی«  زمانیان  »احمد 
از  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حمل ونقل 
معضالتی گفت که سال هاست گریبان این 
حوزه را گرفته و فعالیت در این عرصه را 

دشوار نموده است...

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشهد تأکید کرد:

نیازمبرمحوزهحملونقلبهتعیینمتولیواحد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

خراسان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
در  هدفگذاری  اینکه  به  اشاره  با  رضوی 
استان  در  خارجی  سرمایه گذاری  خصوص 
طی سال جاری ۲۴۰ میلیون دالر بوده است، 
گفت: در سال گذشته میزان سرمایه گذاری 
خارجی در استان ۸۵.۵ میلیون دالر بود که 
طی سال جاری این میزان به ۱۴۹ میلیون دالر 

طی ۶ ماه ابتدای سال جاری رسیده است.

میزان  خصوص  در  نائینی  خواجه  رضا 
سرمایه گذاری در خراسان رضوی طی سال 
میزان  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار  جاری 
 ۸۵.۵ استان  در  خارجی  گذاری  سرمایه 
میلیون دالر بود که طی سال جاری این میزان 

به ۱۴۹ میلیون دالر در مدت ۶ ماه ابتدای...

۱۴۹میلیوندالرسرمایهگذاریخارجیدرخراسانرضویانجامشد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

https://news.mccima.com/4582/
https://news.mccima.com/4579/
https://news.mccima.com/4608/


آبان ماه 1401

صفحه 7

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
استراتژی  تدوین  گفت:  ایران  کشاورزی 
تولید صنعتی، باید در شرایط موجود اقتصادی 
و  سیاستگذاران  اولویت  باالترین  کشور، 
هدررفت  از  تا  باشد  کشور  تصمیم سازان 
منابع، فرسودگی سرمایه های صنعتی و تداوم 

خام فروشی جلوگیری به عمل آید.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 
مشترک  نشست  در  شافعی«،  »غالمحسین 
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  اعضای 
اقتصادی  از فعاالن  با جمعی  شورای اسالمی 
خراسان رضوی که به میزبانی پارلمان بخش 

خصوصی استان برگزار شد؛ عنوان کرد: ...

ضرورتاولویتبخشیبهتدویناستراتژیتولیدصنعتیباهدفحمایتازسرمایهگذاریمولد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در سی و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
خراسان رضوی، موضوع احداث میدان بار 
تابلوهای  مرکزی مشهد، معافیت عوارض 
دو زبانه مراکز اقامتی و هتل ها و عوارض 
ناشی  مشکالت  نیز،  و  اقامتی  واحدهای 
الکترونیکی  های  ابالغیه  دریافت  عدم  از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی 

کارفرمایان بررسی شد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»علی اکبر لبافی«، رئیس این دبیرخانه اظهار 
کرد: استاندار در جلسه شورای گفت وگو بر 
این نکته  تاکید داشت که دبیرخانه عالوه...

در دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی صورت گرفت

توافقاولیهاحداثمیدانبارمرکزیمشهد،بانقشآفرینیبخشخصوصی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق ایران در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی خواستار شد:

با  رضوی  خراسان  ورزش  صنعت  انجمن 
مدیره  هیئت  رسمی  جلسه  اولین  برگزاری 
در واپسین روزهای آبان سال جاری، به طور 
رسمی آغاز به کار کرد. این انجمن با هدف 
توسعه صنعت ورزش و کمک به ارکان های 
حضور  با  حوزه،  این  در  خصوصی  و  دولتی 
اتاق  بستر  در  ورزش  حوزه  متخصصان 

بازرگانی مشهد تشکیل شده است.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»مسعود عرفانی«، مدیر امور تشکل های اتاق 
ایران در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص 
شکل گیری این انجمن گفت: انجمن »صنعت 

ورزش« با هدف فراهم کردن فضایی برای...

آغازبهکارانجمنصنعتورزشخراسانرضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیر امور تشکل های اتاق ایران خبر داد:

https://news.mccima.com/4357/
https://news.mccima.com/4501/
https://news.mccima.com/4456/
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به  توجه  بر  تاکید  با  ایران  اتاق  رئیس 
برگزاری  در  قانونی  و  اجرایی  ظرافت های 
استانی  از روسای  اتاق ها  انتخابات  این دوره 
خواست افراد معتبر، قاطع و توانمند دردفاع 
انجمن های  از منافع بخش خصوصی را وارد 

نظارت کنند.
در  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
اتاق های  روسای  شورای  آذرماه  نشست 

استانی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
شده درباره برگزاری انتخابات اتاق ایران به 
شایعه عقب افتادن این انتخابات اشاره کرد و 
گفت: در کمسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد 
اساس  بر  انتخابات  برگزاری  برای  که  شد 

قانون جدید اتاق، این انتخابات با تأخیر...

افرادخوشنام،قاطعوتوانمندراواردانجمنهاینظارتبرانتخاباتکنید

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
خراسان رضوی معتقد است ایران با توجه 
به موقعیت جغرافیایی خود، فرصت مناسبی 
برای استفاده از ظرفیت کریدور شمال به 
جنوب و توسعه ترانزیت دارد و بر همین 
اساس بایستی با فراهم سازی زیرساخت ها، 
ببرد؛  را  بهره  حداکثر  ظرفیت  این  از 
و  شده  غفلت  حوزه  این  در  متأسفانه  اما 

متولیان امر به این مسئله توجه ندارند و در 
مقابل، کشورهایی چون ترکیه و ازبکستان با 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی در حال پیشی 

گرفتن درزمینه  ترانزیت هستند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان ...

عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد عنوان کرد:

غفلتایرانازتوسعهزیرساختهایترانزیتی،همزمانباپیشیگرفتنهمسایگاندراینحوزه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

غالمحسین شافعی در نشست شورای روسای اتاق های استانی:

در هفتمین جلسه دبیرخانه کمیته حمایت از 
کسب و کار استان )دبیرخانه بند ب ماده ۱۲ 
جاری،  سال  در  توسعه(  دائمی  احکام  قانون 
سیار  واحدهای  برای  مجوز  اخذ  موضوع 
فرآوری مواد معدنی و دالیل تاخیر در صدور 
اسناد مالکانه شرکت های دانش بنیان مستقر 
در پارک علم و فناوری براساس قانون جهش 

تولید دانش بنیان، مطرح و بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، »علی اکبر 
از  حمایت  کمیته  دبیرخانه  رئیس  لبافی«، 
کسب و کار استان در این نشست در خصوص 
سیار  واحدهای  برای  مجوز  صدور  موضوع 

فرآوری مواد معدنی به عنوان اولین دستور..

پیشنهادفعالیتواحدهایسیارفرآوریموادمعدنیباهدفکاهشهزینههاوافزایشبهرهوری

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار استان مطرح شد

https://news.mccima.com/4645/
https://news.mccima.com/4641/
https://news.mccima.com/4665/
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دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
گفت:  رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و 
صنعتی  لکه های  شهرک ها،  است  ضروری 
باری  نقل  و  حمل  که  هایی  کانون  و  استان 
متصل  ریل  اصلی  خطوط  به  دارند  بیشتری 
شوند؛ چرا که اتصال خطوط فرعی به اصلی در 
کاهش هزینه های حمل و نقل بسیار اثرگذار 
تولید  های  هزینه  کاهش  به  نجر  و  است 

می شود.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»علی اکبر لبافی« در گفت وگو با خبرنگار ما 
اظهار کرد: جلسه فوق العاده کارگروه بررسی 

طرح جامع ریلی هفته گذشته در اداره کل ...

ضرورتلحاظپیوستریلیدراحداثشهرکهاولکههایصنعتی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

دکتر داود سوری با افزایش سطح عمومی 
قیمت ها و تورم مزمن ناشی از سیاست های 
مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کم کاری 
فقر  موضوع  دیگر  بار  مردم،  معیشت  بر 
اقتصادی  مباحث  و  جراید  در  تکرار  به 
گروه های  و  می شود  مطرح  اجتماعی  و 
اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف 
به عنوان آستانه فقیر شدن که از آن به عنوان 

خط فقر یاد می شود سعی در افزایش قدرت 
افزایش دستمزد و  برای  خود در چانه زنی 
قیمت ها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها 
مطالعات  مستقل،  پژوهشی  موسسات  و 
به صورت  نیز  فقر  پایش  و  اندازه گیری 

پراکنده و غالبا...

دکتر داود سوری

کوتاهسخنیدربابفقر

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کرد

و  مهندسی  فنی،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
ناعادالنه  اتاق مشهد گفت: رویه های  عمران 
در  بزرگی  مانع  مالیات  دریافت  و  ممیزی 
سطح استان است که شرکت ها در سطح ملی 
با آن مواجه نیستند. در سطح استان علیرغم 
با بخش خصوصی،  مالیاتی  همراهی مدیران 
سوی  از  مالیات  اخذ  در  سلیقه ای  نگاه  یک 
بدنه کارشناسی وجود دارد و این عامل باعث 

شده است که خراسان رضوی باالترین میزان 
وصول مالیات در کشور را داشته باشد. این 

رویه باید تغییر پیدا کند.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

»محسن خندان دل« در نشست هم اندیشی...

لزوماصالحرویههایاخذمالیاتدرخراسانرضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

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

https://news.mccima.com/4866/
https://news.mccima.com/4750/
https://news.mccima.com/4855/
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فنی،  مهندسی  خدمات  کمیسیون  رئیس 
با  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  عمران  و 
اشاره به کاهش حجم صادرات خدمات فنی و 
مهندسی استان گفت: اساسا صادرات خدمات 
که  است  زمانبر  موضوعی  مهندسی  و  فنی 
نیازمند استقرار کارگاه و تجهیز آن و همچنین 
اقتصادی و استقراری است.  امنیت  برقراری 
بابت  این  از  ما  هدف  کشورهای  از  بسیاری 

صدمه دیده اند.
در  خندان دل  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  خصوص 
خراسان رضوی اظهار کرد: نبود آمار دقیق در 
سیستم های تصمیم گیری و تصمیم سازی طی 
دهه های گذشته یکی از بزرگترین صدمات...

کاهشصادراتخدماتفنیومهندسیازخراسانرضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
رضوی گفت: اکثر کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا، در حاشیه استان ما قرار دارند. اگر 
اوراسیا  با  ایران  آزاد  تجارت  تفاهم نامه 
ممکن شود، یقینا استانی که در این زمینه 
بهره را می برد، خراسان رضوی  بیشترین 
به  منجر  مساله  این  اگر  بنابراین  است. 

استان  حتما  افزایش صادرات کشور شود، 
در افزایش صادرات نقش اساسی دارد.

محمد حسین روشنک در گفت وگو با ایسنا 
در خصوص امضای تفاهم نامه تجارت آزاد 
اظهار کرد: هر قرارداد و  اوراسیا،  با  ایران 

توافق نامه بین المللی که بین کشورها چه...

در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد

عللتوقف۵روزهکامیونهادرپایانهمرزیدوغارونوشناساییموانع
صادراتازگلوگاههایشرقکشور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس کمیسیون خدمات فنی،  مهندسی و عمران اتاق بازرگانی استان خبر داد

سغد  واحد  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
جمهوری تاجیکستان گفت: حوزه گردشگری 
ایران و تاجیکستان می تواند بر اثر تعامل میان 
دو کشور رونق یابد؛ امروز این عرصه، حلقه 
مفقوده مراودات اقتصادی دو کشور به شمار 

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

»محمدجان سلطان اوویچ« در حاشیه نشست 
و  ایران  کارآفرینان  مشترک  شورای 
تاجیکستان به خبرنگار ما گفت: خوشبختانه 
حوزه  در  ایران  مانند  نیز  تاجیکستان 
زیادی  بسیار  پتانسیل  دارای  گردشگری 

است. حوزه گردشگری می تواند بر اثر...

حوزهگردشگری،حلقهمفقودهمراوداتاقتصادیایرانوتاجیکستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق بازرگانی واحد »سغد« تاجیکستان مطرح کرد

https://news.mccima.com/4970/
https://news.mccima.com/4958/
https://news.mccima.com/4922/
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شورای  دبیرخانه  جلسه  چهلمین  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
چند  توقف های  مشکالت  و  مسائل  رضوی، 
روزه ناوگان ترانزیتی و خودروهای سنگین 
در مرزهای دوغارون، لطف آباد و سرخس به 
عنوان یکی از موانع جدی در حوزه صادرات 
این وضعیت،  از  ناشی  استان و ضرر و زیان 
از  که  موضوعی  گردید.  بررسی  و  مطرح 

اتاق  ترانزیت  و  حمل ونقل  کمیسیون  سوی 
بازرگانی مشهد، انجمن شرکت های حمل و 
استان،  کارآفرینان  کانون  و  بین المللی  نقل 
اتحادیه صادرکنندگان و اتحادیه کارگزاران 
گمرکی خراسان رضوی به دبیرخانه شورای 

گفت وگو منعکس شده است...

تبعاتفقدانمدیریتواحدمرزیدرخراسانرضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

بازرگانی،  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
رضوی گفت: اکثر کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا، در حاشیه استان ما قرار دارند. اگر 
اوراسیا  با  ایران  آزاد  تجارت  تفاهم نامه 
ممکن شود، یقینا استانی که در این زمینه 
بهره را می برد، خراسان رضوی  بیشترین 
به  منجر  مساله  این  اگر  بنابراین  است. 

استان  حتما  افزایش صادرات کشور شود، 
در افزایش صادرات نقش اساسی دارد.

محمد حسین روشنک در گفت وگو با ایسنا 
در خصوص امضای تفاهم نامه تجارت آزاد 
اظهار کرد: هر قرارداد و  اوراسیا،  با  ایران 

توافق نامه بین المللی که بین کشورها چه...

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان تشریح کرد

نقشخراسانرضویدررونقتجارتباکشورهایعضواتحادیهاوراسیا

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد

اتاق  انتخابات   3 شماره  اطالعیه  اساس  بر 
اتاق  این  اعضا  گرجستان،  و  ایران  مشترک 
برای شرکت در مجمع انتخاباتی و رأی دهی، 
فرصت   ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تاریخ  تا  حداکثر 
دارند نسبت به تکمیل پرونده عضویت اقدام 

کنند.
بنا بر اطالعیه شماره 3 انتخابات اتاق مشترک 
اتاق  این  اعضا  کلیه  گرجستان،  و  ایران 

مشترک برای شرکت در مجمع انتخاباتی و 
تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷  تا  حداکثر  رأی دهی، 
معاونت  به  مراجعه  طریق  از  دارند  فرصت 
بین الملل اتاق ایران یا تماس با شماره تلفن 
وضعیت  از  اطالع  به  نسبت   ۸۵۷3۲3۷۷

عضویت خود و تکمیل پرونده عضویت ...

اعضایاتاقایرانوگرجستانتا۲۷دیماهبرایتکمیلپروندهعضویتفرصتدارند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اطالعیه شماره 3 انتخابات اتاق مشترک ایران و گرجستان

https://news.mccima.com/5041/
https://news.mccima.com/5037/
https://news.mccima.com/5010/
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مسئول نظارت راهبردی بین الملل اتاق مشهد 
در دیدار با سرکنسول قزاقستان در گرگان، 
بر لزوم فراهم سازی شرایط به منظور ارتباط 
بیشتر تجار دو کشور، توسعه تعامالت تجاری 
و تحقق برنامه های پیش بینی شده مسئوالن دو 

طرف در این زمینه تاکید کرد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

»محمدرضا توکلی زاده«، در دیدار با »ایربول 
احمتوف«، گفت: قزاقستان، کشوری بزرگ و 
پهناور می باشد که همچون ایران از امکانات 
فراوانی برخوردار است و قطعا حسن نظر و 
تفاهم بین دو کشور می تواند به توسعه روابط 

اقتصادی طرفین بینجامد...

ضرورتهمافزاییتجارایرانوقزاقستانبهمنظورتوسعهتعامالتدوکشور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی خراسان رضوی بر لزوم 
در  استان،  در  عمومی  همت  بستن  کار  به 
اقتصادی  های  بنگاه  مالی  تامین  راستای 
گفت:  و  کرد  تاکید  تولیدی  واحدهای  و 
بانکی  منابع  به  مصارف  نسبت  به  توجه  با 
بانک مرکزی،  به آمارهای  توجه  با  استان 
کسب وکارها  به  تسهیالت دهی  شدن  قفل 

توجیه پذیر است.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
»علی اکبر لبافی« در سی و هشتمین جلسه 
در  استان  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه 

خصوص موانع و مشکالت ...

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی مطرح کرد

قفلشدنپرداختتسهیالتبهکسبوکارهایاستانتوجیهپذیرنیست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در دیدار مسئول نظارت راهبردی بین الملل اتاق مشهد با سرکنسول قزاقستان مطرح شد:

تاجیکستان  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اقتصادی میان  تبادالت تجاری و  به  با اشاره 
ایران و تاجیکستان، گفت: امیدواریم بتوانیم 
با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود در 
دو کشور، سطح همکاری ها را دو چندان کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی، »جمشید 
جمعه  خان  زاده« در ارتباط ویدئوکنفرانسی با 

نشست شورای مشترک کارآفرینان ایران و 
و  سرمایه گذاری  فرصت های  و  تاجیکستان 
پارلمان  بین دو کشور، که در محل  تجارت 
اظهار  شد،  برگزار  استان  خصوصی  بخش 
کرد: همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و 

تاجیکستان از مناسبت های گسترده...

افزایشتبادالتتجاریایرانوتاجیکستاندرگروتوجهبهظرفیتهایموجوداست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان:

https://news.mccima.com/4694/
https://news.mccima.com/4677/
https://news.mccima.com/4753/
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فعاالن اقتصادی خراسان رضوی در نشستی 
با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در  خود  دغدغه های  از  اسالمی  شورای 
حوزه قوانین مخل کسب وکار، بخشنامه های 
درخواست های  و  نیازها  خلق الساعه، 
صنعتگران و معدن کاران برای گره گشایی از 
مشکالت موجود در مسیر فعالیت اقتصادی و 

ملزومات توسعه در استان سخن گفتند.

بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
امور  و  حقوقی  معاون  رمضانی«،  »محمدرضا 
از  یکی  نشست،  این  در  ایران  اتاق  مجلس 
دغدغه های کنونی تولیدکنندگان را، تامین 

نقدینگی و سرمایه در گردش دانست ...

انتظاراتومطالباتفعاالنصنعتومعدنخراسانرضویازقانونگذاران

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان گفت: فعاالن حوزه 
حمل ونقل از اداره کل حمل ونقل و پایانه های 
خراسان رضوی درخواست دارند در اسرع 
وقت، موضوع ایجاد یک مرکز معاینه فنی 

فوق سنگین در استان پیگیری گردد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   
خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 

سی وششمین  در  لبافی«  »علی اکبر  رضوی، 
جلسه دبیرخانه، به دستور کار بررسی موانع 
و مشکالت اخذ معاینه فنی و تأمین سوخت 
طبق  کرد:  اظهار  و  اشاره  جرثقیل داران 
مکاتبه اتاق اصناف مشهد، بخش خصوصی 
معتقد است که در تأمین سوخت جرثقیل...

در نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی صورت پذیرفت

پنجتوافقبرایمعاینهفنیوتخصیصسوختجرثقیلها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست فعاالن اقتصادی استان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

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...

واکاویتجاربجهانیدرحوزهمشاغلسختوزیانآور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

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

https://news.mccima.com/4362/
https://news.mccima.com/4342/
https://news.mccima.com/4300/
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رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق 
بازرگانی خراسان رضوی طی نشست مشترک 
بازآفرینی  سازمان  کارشناسان  و  رئیس  با 
شهرداری مشهد گفت: به منظور توانمندسازی 
ساکنین حاشیه شهر مشهد، بایستی تجهیزات 
با  ارائه گردد.  امکانات الزم در آن مناطق  و 
ایجاد یک زنجیره از حوزه های مختلف جهت 
ارائه امکانات، می توان نسبت به توانمندسازی 

این مناطق اقدام کرد.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 
جلسه  شانزدهمین  در  شرکا«  »محسن 
کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق استان 

گفت: اتاق بازرگانی مشهد دارای بدنه...

بررسیظرفیتهایتعاملاتاقبازرگانیوشهرداریدرتوانمندسازیحاشیهشهرمشهد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اتاق  تجارت  کمیسیون  جلسه  هفتمین  در 
برگزاری  ابعاد  رضوی،  خراسان  بازرگانی 
و  ایران  کارآفرینان  شورای  همایش 
تاجیکستان و نیز، آمادگی صندوق ضمانت 
توسعه  از  حمایت  برای  ایران  صادرات 
این  در  همچنین،  شد.  بررسی  صادرات 
جمله  از  صادرات  حوزه  مشکالت  جلسه، 
میانه  آسیای  با  مراوده  برای  واگن  کمبود 

طرح گردید.
بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع، معادن و  کشاورزی خراسان رضوی؛ 
»محمدحسین روشنک« رئیس اتاق مشترک 
ایران و تاجیکستان در ابتدای جلسه با اشاره 

به حضور هیات تجاری تاجیکستان در ...

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان خبر داد

سفرهیاتتجاریتاجیکستانبهایرانباهدفتوسعهتعامالتدوکشور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

در نشست مشترک کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد صورت گرفت:

جاده ها یکی از اصلی ترین شریان های ترانزیت 
با  خراسان رضوی  و  می روند  شمار  به  کاال 
بیش از ۲۰ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی 
با دو کشورافغانستان  و همچنین هم مرزی 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  ترکمنستان  و 
و  راهداری  مدیرکل  شهامت«،  »جعفر  است. 
حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی از اقداماتی 
که برای بهبود ظرفیت ترانزیت استان صورت 

گرفته و درآینده انجام خواهد شد و همچنین 
حمایت های بخش دولتی از بخش خصوصی 

سخن می گوید.
نقش بخش خصوصی و دولتی در حمل و نقل 

بین المللی استان چگونه است؟
بخش دولتی به عنوان پشتیبان شرکت های...

۲هزارو۸۰۰میلیارداعتباربرایبهبودراههایاستان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی خبر داد:

https://news.mccima.com/4530/
https://news.mccima.com/4526/
https://news.mccima.com/4566/
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مورد  در  مالیاتی  امور  سازمان  بخش نامه 
بخشودگی مالیاتی تولیدکنندگان و مشوق های 
ابالغ  ایجاد اشتغال  تولید، حفظ و  از  حمایت 

شد.
موضوع  با  مالیاتی  امور  سازمان  بخش نامه 
به  مربوط  وزیران  هیأت  تصویب نامه  ارسال 
ایجاد  و  و حفظ  تولید  از  مشوق های حمایت 
اشتغال توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی 

کشور ابالغ شد.
در این بخشنامه به بخشودگی جرایم مالیاتی 
مالیاتی  قطعی  بدهی  تقسیط  و   ۱۴۰۰ سال 

کارفرمایان اشاره شده است.
جرایم  الف-  است:  آمده  بخش نامه  این  در 

مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ ...

بخشنامهبخشودگیمالیاتیتولیدکنندگانابالغشد

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

خراسان  هتلداران  حرفه ای  جامعه  رییس 
ناآرامیهای  از  ناشی  شرایط  گفت:  رضوی 
اخیر موجب کاهش ۵۰ درصدی اقامت در 
هتلهای این استان و تحمیل خسارت و زیان 

به فعاالن این حوزه شده است.
البته این تاثیر  محمود مادرشاهیان افزود: 
منفی بر سفر و گردشگری منحصر به این 
خورده  رقم  کشور  کل  در  و  نبوده  استان 

چنین  در  همیشه  تاسف  کمال  با  اما  است، 
به  خسارات  و  صدمات  بیشترین  شرایطی 

بخش گردشگری و زیارت وارد می آید.
 ۲۰ تا   ۱۵ بین  اکنون  هم  کرد:  بیان  وی 
خراسان  استان  هتلهای  گنجایش  درصد 

رضوی با حضور مسافران تکمیل شده...

رییس جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی گفت:

کاهش۵۰درصدیاقامتدرهتلهایخراسانرضوی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

از سوی سازمان امور مالیاتی

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 
ملی  بانک  شعبه  گفت:دو  رضوی  خراسان 
افغانستانی  اتباع  ارزی  فعالیت  برای  مشهد 

مقیم این کالن شهر اختصاص  یافته است.
بانک ملی در  افزود: یک شعبه  علی قاسمی 
محله طالب و دیگری در مرکز شهر مشهد 
خدمات ریالی و ارزی ویژه اتباع افغانستانی 
ارائه می  کند و کارکنان این دو شعبه در این 

خصوص آموزش های الزم را فراگرفته اند.
وی گفت: راه اندازی خدمات ارزی مخصوص 
فعالیت  تسهیل  هدف  با  ها  شعبه  این  در 
تاجران افغانستانی در مشهد و یکسان سازی 
اتباع  به  ارائه خدمات  برای  بانکی  رویه های 

افغانستان انجام شده است...

اختصاص۲شعبهبانکیدرمشهدبهفعالیتارزیافغانستانیها

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مدیر کل اتباع استانداری خبر داد:

https://news.mccima.com/4530/
https://news.mccima.com/4513/
https://news.mccima.com/4481/
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کمبود  از  بیش  انجام شده  بررسی های  طبق 
اهداف  تحقق  در  شده  موجب  آنچه  منابع 
توسعه عقب بمانیم، دانش اندک و کارشکنی 
ذینفعانی است که منافع آنها با توسعه کشور، 

مغایرت دارد.
دفتر  و  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
در  مشهد  اتاق  توسعه  اقتصاد  پژوهش های 
توسعه  برنامه های  مطالعاتی،  گزارش  یک 

هفتم  برنامه  سند  تدوین  درباره  نکاتی  و 
برای  پیشنهادهایی  ارائه  هدف  با  را  توسعه 
پرهیز از ناکامی ها و تکرار اشتباهات گذشته، 
پژوهش  این  در  کردند.  آسیب شناسی 
اقتصاد  شده  موجب  آنچه  که  شد  مشخص 

ایران به اهداف توسعه ای نرسد، کمبود ...

محققنشدناهدافتوسعهایناشیازتخصیصنادرستمنابعاست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

کشور  تجارت  در  ناکامی  چهارضلعی 
که  می گویند  رسمی  آمارهای  چیست؟ 
کاالهایی  ایران،  از صادرات  نیمی  از  بیش 
هستند که نیاز به فناوری و پیچیدگی های 
دیگر  سوی  از  ساده اند.  و  نداشته  صنعتی 
باال  فناوری  از  برخوردار  کاالهای  هم 
کشور  کاالهای  صادرات  از  سهم  کمترین 
مساله  این  داده اند.  اختصاص  خود  به  را 

بدانیم  که  می شود  حائزاهمیت  آنجایی 
ایران  صنایع  میان  فناوری  شکاف  تشدید 
در  کشور  اقتصاد  نقش  می تواند  جهان  با 
اقتصاد جهان را کمرنگ                     تر کند. همین امر 
هم موجب خواهد شد که رفاه و درآمد ملی 

کشور، بیش از پیش تحت       تاثیر مسائل...

آمارهای رسمی می گویند

چهارضلعیناکامیدرتجارتکشورچیست؟

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

طبق بررسی های مرکز پژوهش های اتاق ایران و دفتر پژوهش های اقتصاد توسعه اتاق مشهد 

مرکز پژوهش های اتاق ایران با تاکید بر لزوم 
توصیه  اقتصاد،  به  نفتی  ارزهای  تثبیت ورود 
بر  حقیقی  ارز  نرخ  تثبیت  سیاست  می کند: 
مبنای دالر 3۵ هزار تومانی، مبنای سیاست-

 گذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت 
نرخ اسمی ارز شود.

گزارش  در  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
کلی  مقایسه  و  ایران  در  ارزی  »سیاست های 

آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیه های 
ارزی  راهبردهای  بررسی  به  سیاستی« 
دولت ها پرداخته و توصیه هایی در باب اصالح 

سیاستگذاری های ارزی ارائه داده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه حل نشدن 

مسئله ارز پس از گذشت ۹ دهه کافی ...

سیاستتثبیتنرخارزحقیقیجایگزینتثبیتنرخاسمیشود

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد کرد

https://news.mccima.com/4951/
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مرکز پژوهش های اتاق ایران، شاخص شامخ 
و   ۴۹.۱۴ اقتصاد  کل  برای  آذرماه  در  را 
برای بخش صنعت ۵۱.۶۹ واحد اعالم کرد. 
بنگاه های اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، 
مشکل تأمین مواد اولیه و مشکل فروش رنج 

می برند.
فعاالن  از  شده  انجام  نظرسنجی های  طبق 
خرید   مدیران  شاخص  آذرماه  در  اقتصادی، 

موسوم به شامخ )تعدیل فصلی نشده( برای 
کل اقتصاد ایران  ۴۹.۱۴ محاسبه شده است 
که در مقایسه با آبان ماه رکود مالیم تری در 
شاخص ترکیبی کل را نشان می دهد. در این 
ماه همه مؤلفه های اصلی کمتر از ۵۰ و میزان 

فعالیت های کسب وکار در محدوده مرزی...

سرگردانیبنگاههایاقتصادیدرشرایطغیرقابلپیشبینی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده است که 
نظر  در  ماهانه  سقف  صادرات  برای  باید 
گرفت تا بازار داخل با مشکل مواجه نشود. 
می دهد  نشان  اقتصادی  فعاالن  با  گفت وگو 
صادرات دستوری مانند خوره به جان فعاالن 
عنوان  آنها  افتاد.  خواهد  کشاورزی  بخش 
باید  که  است  فرآیندی  می کنند کشاورزی 
برنامه بلندمدت برای  آن در نظر گرفته شود 

محصول  یک  صدور  یک باره  به  نمی توان  و 
اقدامات  کرد.  محدود  و  ممنوع  یا  آزاد  را 
هدف،  بازارهای  می شود  موجب  این چنینی 
واردات از ایران را جدی نگیرند. چراکه آنها 
تصمیمات  قربانی  را  امنیت غذایی خود  نیز 
ناگهانی سیاستگذاران داخلی ایران نخواهند...

سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد

صادراتدستوریخورهکشاورزی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

شاخص مدیران خرید آذرماه به 49.14 واحد رسید

تحوالت ۷۰سال  بررسی  با  مکنزی  موسسه 
اخیر تاکید می کند معادالت جدیدی بر جهان 
حکمفرما خواهد شد. بر اساس این گزارش، 
سرعت تحوالت در یک فصل شاید از تحوالت 
شده  بیشتر  قبل  سال های  در  دهه  چندین 
سرنوشت   است  ممکن  پیش رو  سال های  و 
دهه های آینده را تعیین کند. بر اساس این 
نشانه  منطقه ای  جدید  تنش های  گزارش، 

شورش علیه نظم کنونی خواهد بود.
جهان به قسمی حرکت می کند که تغییرات 
دهه  چندین  تحوالت  از  محسوس تر  فصلی 
که  هستند  سال هایی  میان  این  در  و  است 
تعیین  را  دهه ها  سرنوشت  آن،  رویدادهای 

می کند...

نظمجدیداقتصادجهان

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مکنزی هفتاد سال تحوالت اقتصاد کالن را بررسی کرد

https://news.mccima.com/5065/
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دبیرخانه های  نمایندگان  نشست هم اندیشی 
شوراهای گفت وگوی استانی برگزار شد. در 
این نشست ضمن تشریح دستاوردها و روند 
دستورالعمل  گفت وگو،  شوراهای  فعالیت 
ارزیابی شوراهای استانی مورد بازنگری قرار 

گرفت.
با  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
این  در  دولت  نمایندگان  حضور  به  توجه 

در  اثرگذاری  بزرگ ترین  گفت:  نشست، 
شوراها  جلسات  روند  و  برگزاری  چگونگی 
در هر استانی از سوی وزارت کشور است و 
بدین ترتیب تقاضا داریم که جلسه ای با حضور 
استانداران و دبیران شورا های استانی که در 

واقع روسای اتاق ها هستند، برگزار...

شوراهایاستانیدرتغییرنگاهمسئوالندولتینسبتبهجایگاهبخشخصوصیفعالباشند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

اقتصادی  مسووالن  گذشته،  روزهای  در 
عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمت ها، 
سرمایه  عایدی  بر  مالیات  طرح  تصویب 
تصویب  با  می تواند  سیاستگذار  و  است 
بازار  در  سوداگری  جلوی  هم  طرح،  این 
دارایی ها را بگیرد و هم برای بودجه کسب 
نقد  چند  کارشناسان،  نگاه  از  کند.  درآمد 
اینکه  نخست  دارد.  وجود  نگاه  این  به 

برای  مالیاتی  ابزار  از  دیگر  کشورهای  در 
کسب درآمد از فعالیت  سفته بازی گروهی 
از  توانسته اند  که  می کنند  استفاده  افراد  از 
ظرفیت ها و زیرساخت ها بهره ببرند و در 
این  از  واقعی خود  درآمد  از  بخشی  نتیجه 
راه )درآمد اسمی منهای تورم( را به دولت...

آیا طرح جدید مجلس به سرنوشت »مالیات بر خانه های خالی« دچار می شود؟

بیراههمالیاتیعایدیسرمایه

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

»غالمحسین شافعی« در نشست هم اندیشی شوراهای گفت وگوی استانی:

 3۰ ارائه  به  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
پیمان سپاری  مشکالت  رفع  برای  پیشنهاد 
صادرات  معافیت  خواستار  و  پرداخته  ارزی 
دستی،  صنایع  فرش،  کشاورزی،  محصوالت 
دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی از این 
شده  توسعه  هفتم  برنامه  طول  در  موضوع 

است.
گزارش  در  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 

ایران  اتاق  پیشنهادات  و  نظرات  »مجموعه 
در خصوص بازگشت ارز«، براساس دریافت 
نظر از اتاق های استانی، انجمن  ها و تشکل  های 
عضو اتاق و همچنین کمیسیون  های تخصصی، 
مشکالت پیش روی فعاالن اقتصادی در مسیر 

رفع تعهد ارزی را احصا کرده است...

راهکارهای۳۰گانهاتاقایرانبرایحلمشکالترفعتعهدارزی

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی اعالم کرد

https://news.mccima.com/4351/
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به  اشاره  با  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
برخی نقاط ضعف موادی از طرح مالیات بر 
بی توجهی  جمله  از  سفته بازی  و  سوداگری 
خواستار  تورم،  از  ستانی  مالیات  به  نسبت 
بازگشت مواد ۱۱، ۱۲، ۱3 و ۱۵ این طرح به 

کمیسیون و اصالح آن ها شد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی به 
بررسی نکات کلیدی طرح مالیات بر عایدی 

و ۱۵  مواد ۱۲، ۱3  است.  پرداخته  سرمایه 
مرکز  که  هستند  موادی  جمله  از  طرح  این 
به  نسبت  انتقاد  با  ایران  اتاق  پژوهش های 
اصالح  و  صحن  از  بازگشت  خواستار  آن ها 

آن ها شده است.
چرا حذف عایدی سهام از پایه مالیات بر...

اخذمالیاتبرعایدیسرمایهبدونتعدیلتورمی،گرهگشانیست

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

توافق  چین،  راهبرد  تغییر  از  جدای 
عربستان و آذربایجان برای ایجاد شورای 
تجاری مشترک، تالش ترکیه و عراق برای 
افزایش تجارت به بیش از ۲۰ میلیارد دالر 
و فعال  شدن پاکستان در کریدور اقتصادی 
منطقه  اخیر  تحوالت  مهم ترین  از  چین 

است.
سلسله  از  گزارش  دومین  و  پنجاه  در 

تجارت  تحوالت  »پایش  گزارش های 
جهانی«، گلچینی از تحوالت اخیر در دو الیه 
جهانی و منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران 
ارائه شده و آخرین روندها و پیش بینی های 
بزرگ ترین  توسط  تهیه شده  اقتصادی 

نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب...

در پنجاه و دومین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی بررسی شد

همسایگانمشغولتوافقاتواقداماتبزرگهستند

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

مرکز پژوهش های اتاق ایران، خواستار بررسی مجدد موادی از طرح مالیاتی مجلس شد

مدت  به  نسبت  کشور  سدهای  از  بسیاری 
و  شده اند  کم آبی  دچار  گذشته  سال  مشابه 
توان  که  است  آن  از  کمتر  آبی   شان  ذخیره 
را  طوالنی مدت  در  کشور  شرب  آب  تامین 
به    دلیل استفاده  به    ویژه آنکه  باشند.  داشته 
بی   محابا از آب   های زیرزمینی، آن ذخایر را از 
دست داده   ایم و حتی در برخی شهرها به   دلیل 
شیرابه  به  پسماند،  دفن  اصول  عدم رعایت 

بنابراین  شده اند.  آلوده  مصرف  غیرقابل  و 
می   توان گفت که بحران آبی، بقای ایران را به 

خطر انداخته است.
و  آب  مهم  شاخص های  گزارش  براساس 
برق وزارت نیرو )بارش ها و سدها( حجم کل 

ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی...

کارنامهسدهایمهمکشور

مطالعه ادامه خبر !  )کلیک کنید(

موجودی مخزن های آبی بررسی شد
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