اردیبهشت 1401

صفحه 1

اردیبهشت 1401
غالمحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد:

بحران آب و انرژی ،ناشی از ضعف در آیندهنگری است
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران گفت :چالشهای فعلی و
بحران منابع چه در بخش آب و چه در حوزه
تامین برق ،متاثر از غفلت نسبت به مدیریت
صحیح ظرفیتهای موجود و آیندهنگری در
این حوزه است.
غالمحسین شافعی در نخستین جلسه هیات
نمایندگان اتاق مشهد ،با اشاره به بروز مصادیق

تلخی از بحران آب در کشور و چالش قطعی
برق در سال گذشته و احتمال تکرار آن در
سال جاری ،عنوان کرد :دریغ آنکه بخشی از
این بحرانها قابل پیشگیری بود البته اگر به
ظرفیتهای بخش خصوصی توجه میشد و از
سرمایهگذاری این بخش در زیرساختهای...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد:

تورم داخلی به چالشی برای صادرات و تجارت خارجی تبدیل شده است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد معتقد
است :به دلیل پایین بودن میزان تولید کاالی
قابل رقابت در کشور ،چشمانداز روشنی پیش
روی تجارت خارجی وجود ندارد و باید این
مساله با روزآمد کردن صنعت برطرف شود.
تقویت تجارت خارجی کشور با منطقه آسیای
میانه با توجه به ظرفیتهایی که در ایران و
کشورهای هدف وجود دارد ،موضوعی است

که سالهاست مورد تاکید قرار گرفته است؛
اما متاسفانه در عمل تغییر محسوسی را
در حجم تجارت کشور با این منطقه شاهد
نیستیم.
برای برنامهریزی و حضور مناسب در
کشورهای هدف ،باید چشمانداز تجارت...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد

بخش صنعت از لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآالت آسیب میبیند
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد گفت:
لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآالت
و تجهیزات تولیدی ،صنعتی ،معدنی و
کشاورزی ،تصمیمی است که به نام حمایت
از تولیدات داخل اخذشده؛ اما درواقع،
آسیب زیادی به صنعت کشور وارد خواهد
کرد.
صفحه 2

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
ششم اردیبهشتماه بود که مدیرکل
دفتر واردات گمرک جمهوری اسالمی در
ابالغیهای خطاب به کلیه گمرکات اجرایی
کشور ،به لغو معافیت حقوق ورودی کلیه...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

اردیبهشت 1401
رئیس اتاق ایران تأکید کرد:

آمادگی بخش خصوصی کشورمان برای توسعه تعامالت اقتصادی با قرقیزستان
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران گفت :توسعه فعالیتهای
اقتصادی و روابط تجارت خارجی با کشورهای
منطقه و همسایه در اولویت تالشهای دولت
و بخش خصوصی ایران بوده و دراینارتباط،
قرقیزستان از جایگاه ویژهای برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛

«غالمحسین شافعی» ،در دیدار با سفیر
قرقیزستان ،از مشهد بهعنوان نقطه توسعه
مجموعه فعالیتهای اقتصادی ایران با
قرقیزستان یادکرد و گفت :از بدو به استقالل
رسیدن این کشور در آسیای مرکزی،
نخستین فعال اقتصادی و تجار ایرانی ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در نود و دومین جلسه شورای گفتوگوی خراسان رضوی مطرح شد

بررسی موانع کسبوکار در حوزه حملونقل جادهای و استقرار شرکتهای دانشبنیان
یعقوب علی نظری ،استاندار در این نشست
با اشاره به برنامهریزی سال گذشته برای
دستیابی به اهداف سال  1401اظهار کرد:
آنچه در سال  1400برای استان و بهویژه
بخش اقتصادی آن برنامهریزی شد ،معطوف
به یک رویکرد چهارساله بوده و تا افق...

در نود و دومین جلسه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی،
برنامه کاری این شورا در سال ، 1401
قوانین و مقررات مخل کسبوکار در بخش
حملونقل جادهای استان ،موانع استقرار
شرکتهای دانشبنیان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
سفیر قرقیزستان تاکید کرد:

ضرورت افزایش پروازها از قرقیزستان به ایران
سفیر قرقیزستان گفت :اولویتهای مختلفی
برای ارتباط با خراسان رضوی د اریم که یکی
از آنها گردشگری است .در زمینه گردشگری
تاکید ما بر افزایش تعداد پروازها به ایران و
به ویژه مشهد است؛ هر چه رفت و آمد مردم
افزایش یابد و تعداد پروازها افزون گردد،
روابط اقتصادی نیز بیشتر میشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،

صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
«تورداقون صدیق اف» در حاشیه نشست با
رئیس اتاق بازرگانی ایران و مشهد و فعاالن
اقتصادی استان ،درباره ظرفیتهای ارتباط
تجاری کشورش با خراسان رضوی گفت:
قرقیزستان در زمینه های انرژی...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 3

اردیبهشت 1401
رئیس اتاق ایران ابراز نگرانی کرد:

ن تعیین نرخ مزد بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی
زیا 
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران گفت :موضوع تعیین دستمزد
مبنای سال  ،1401دغدغههایی جدی برای
بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی رقم
زده است .در واقع ،تعیین نرخ مزد بدون
توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت
ن جدی را به لحاظ تشدید تورم
بنگاهها ،زیا 
رقم میزند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
«غالمحسین شافعی» در نود و دومین نشست
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان افزود :نگرانی بخشهای اقتصادی و
تولیدی از پیامدهای تعیین دستمزد ...1401
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی مطرح شد

واکاوی معضل استقرار شرکتهای دانشبنیان
هزینههای آزمایشگاهی و بازرسی حوزه
انرژی توسط اداره کل استاندارد استان
بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
علیاکبر لبافی ،رئیس این دبیرخانه در...

در نخستین جلسه دبیرخانه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی در سال جدید ،رفع موانع استقرار
شرکتهای دانشبنیان در شهرکهای
صنعتی و داخل شهر (حوزه شهرداری) ،نرخ
مالیات شرکتهای تعاونی علیالخصوص
تعاونیهای مصرف ،موانع عودت مبلغ یارانه
واگذاری انرژی و نیز الزام مراحل بررسی

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
رئیس کمیسیون حملونقل و ترانزیت اتاق مشهد:

ناوگان فرسوده ،نقطه ضعف ایمنی حملونقل بینالمللی ایران است
هفتم اردیبهشت ماه مصادف با روز ملی ایمنی
حملونقل است؛ موضوعی که با توجه به
وضعیت جادهها و فرسودگی ناوگان حملونقل
در ایران ،دارای حساسیت بسیاری است.
در این روز ،پای صحبتهای احمد زمانیان،
رئیس کمیسیون حملونقل و ترانزیت اتاق
مشهدنشستیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
صفحه 4

معادن و کشاورزی خراسان رضوی ،زمانیان
درباره وضعیت ایمنی جادهها در کشور گفت:
وضعیت جاده های کشور به طور کلی چندان
نامطلوب نیست؛ البته وضعیت جاده هایی که
محل تردد ناوگان ترانزیتی است از سایر
جاده ها بهتر است و میتوان به ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

اردیبهشت 1401
در نشست رئیس اتاق ایران با سفیر قرقیزستان بررسی شد

آسیب جبرانناپذیر قانون جدید قاچاق کاال و ارز به صنعت ترانزیت
نشست مشترک «غالمحسین شافعی» ،رئیس
اتاقهای بازرگانی خراسان رضوی و ایران
و «تورداقون صدیق اف» ،سفیر قرقیزستان
در ایران و جمعی از فعاالن اقتصادی استان،
بهمنظور بررسی زمینه همکاریهای مشترک
بخش خصوصی دو کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی« ،تورداقون

صدیقاف» ،سفیر قرقیزستان در این دیدار با
اشاره به ارتباط سیساله دیپلماتیک بین ایران
و کشورش عنوان کرد :قرقیزستان در قلب
آسیای میانه و جایی واقعشده است که جاده
ابریشم میگذرد و با چین و کشورهای آسیای
مرکزی هممرز است....
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
عضو هیئترئیسه اتاق مشهد:

اخذ حقوق ورودی از ماشینآالت صنعتی به نفع اقتصاد کشور نیست
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خراسان
رضوی گفت :اخذ حقوق ورودی از ماشینآالت
و تجهیزات صنعتی ،کشاورزی و معدنی به نفع
اقتصاد کشور نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
محمدرضا توکلی زاده در گفتوگو با
خبرنگار ما اظهار کرد :اخذ حقوق ورودی

از ماشینآالت صنعتی ،کشاورزی و معدنی
قطعاً چالش آفرین خواهد بود ،هرچند
سیاستگذاران بر این باورند که اخذ این
حقوق میتواند به منبع درآمدی برای دولت
تبدیل شود؛ اما درواقع این اقدام نهتنها درآمد
دولتی را افزایش نخواهد داد ،بلکه منجر به ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت

بررسی موانع موجود برای توسعه صنایع شهرک صنعتی بینالود
در سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی اطالعات مربوط به درخواست شرکتهای
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ،موانع بازرسی بررسی شد.
موجود در حوزه اداره کل اوقاف و امور خیریه به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
استان با شهرک بینالود ،چگونگی استفاده معادن و کشاورزی خراسان رضوی ،علیاکبر
از ظرفیت دستگاهها و شرکتهای دولتی لبافی ،رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه
درزمینه اقدامات و برنامههای شرکتهای درباره دستور کار نخست و چالشهای...
بازرسی در حوزه انرژی و نیز ،ادامه مباحث
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
پیرامون موازی کاریهای موجود و آمار و
صفحه 5

اردیبهشت 1401
در کمیسیون مالیات ،کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد مطرح شد

مطالبه بخش خصوصی برای نقشآفرینی در سازمان تأمین اجتماعی
نشست مشترک اعضای کمیسیون مالیات ،کار
و تأمین اجتماعی اتاق مشهد ،فعاالن اقتصادی
و تشکلهای کارگری خراسان رضوی با
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور
در محل اتاق مشهد برگزار شد و نمایندگان
بخش خصوصی و حوزه کارگری و کارفرمایی
در این نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره
قوانین تامین اجتماعی ،درخواستهایشان از

این سازمان و ...پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
احمد اثنی عشری ،رئیس کمیسیون مالیات،
کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در این
نشست اظهار کرد...:
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

بهرهمندی  160هزار کارگاه از مشوقهای تأمین اجتماعی در ایام کرونا
اعضای کمیسیون مالیات ،کار و تأمین
اجتماعی اتاق مشهد ،فعاالن اقتصادی و
تشکلهای کارگری خراسان رضوی اظهار
کرد :در ایام کرونا ،بخشودگیهای تأمین
اجتماعی مشوق خوبی برای کارگاههای
تولیدی بود .بیش از  160هزار کارگاه از...

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت:
سازمان تأمین اجتماعی در دوره  2ساله
بیماری کرونا بیش از هشت هزار میلیارد
تومان خدمات ملکی مستقیم ارائه کرده
است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
«میرهاشم موسوی» در نشست مشترک

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در جلسه مشترک دبیرخانههای شوراهای گفتوگوی استانهای شرقی کشور مطرح شد

برنامهریزی برای برگزاری اولین همایش ایرانیان خارج از کشور در خراسان رضوی
نخستین نشست مشترک دبیرخانههای
استانهای شرقی کشور (خراسانهای رضوی،
شمالی ،جنوبی و سیستان و بلوچستان) و استان
گلستان با دستور کار بررسی و جمعبندی
پیشنهادها و نظرات ارائهشده در خصوص
نشست های حضوری و وبیناری  5استان در
سال جاری و تعیین مهمترین اولویتهای
قابلطرح در دستور کار  ۵استان ،برگزار شد.
صفحه 6

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
علیاکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای
گفتوگوی خراسان رضوی در ابتدای این
جلسه که بهصورت برخط برگزار شد ،اظهار
کرد :در موضوع هم افزایی و استفاده از...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

اردیبهشت 1401
در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان شد

لزوم برخورداری شهرکهای صنعتی دولتی و خصوصی از مزیتهای یکسان
چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی،
با دستورکار بررسی معافیت شهرکهای
صنعتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری و
درخواست شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی
درباره استعالم از دستگاههای اجرایی در این
خصوص و سه دستورکار دیگر برگزار شد.
بررسی نتایج درخواست اتاق تعاون استان

پیرامون موضوع نرخ مالیات شرکتهای
تعاونی علیالخصوص تعاونیهای مصرف،
ادامه بررسی مشکالت ناشی از عدم ثبت
ارزش داراییهای نامشهود در ادارات ثبت
(دانش فنی) به عنوان سرمایه آورده و نیز
ارائه گزارش سازمان صمت از روند اجرای...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسبوکار خراسان رضوی مطرح شد

آثار لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآالت
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
در ابتدای این نشست ضمن تاکید بر اهمیت
واردات و نوسازی ماشینآالت صنعتی ،اظهار
کرد :در کشور ما با توجه به ...

در نشست دبیرخانه بند (ب) ماده 12
قانون احکام دائمی توسعه (دبیرخانه استانی
کمیته حمایت از کسب و کار استان خراسان
رضوی) ،موضوع لغو یا عدم لغو معافیت
حقوق ورودی ماشین آالت خط تولید بند
(غ ) (ماده  )119قانون امور گمرکی بررسی
شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان:

انتظار بخش خصوصی از دولت ،بستههای حمایتی موثر برای تولید است
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
خراسان گفت :انتظار بخش خصوصی از
دولت ،پیش بینی بسته های حمایتی موثر
برای واحدهای تولیدی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
عبداهلل یزدان بخش در گفت و گو با خبرنگار
ما اظهار کرد :انتظار بخش خصوصی از دولت

در سالی که تحت عنوان «تولید ،دانش بنیان
و اشتغال آفرین» نامگذاری شده ،پیش بینی
بسته های حمایتی موثر برای واحدهای
تولیدی و سرمایه گذاری استان است .هر
اقدامی که این سرعت و اثربخشی را کند
نماید ،طبیعتا اشتغال را نشانه گرفته است...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 7

اردیبهشت 1401
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خراسان رضوی:

اخذ حقوق گمرکی از ماشینآالت بخش تولید در تضاد با نامگذاری سال است
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی استان گفت :اخذ حقوق
ورودی از ماشینآالت و تجهیزات تولیدی،
صنعتی ،معدنی و کشاورزی در تضاد با
نامگذاری سال است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
علیاکبر لبافی در گفتوگو با خبرنگار ما

اظهار کرد :تاکنون ماشینآالت و تجهیزات
تولیدی ،صنعتی ،معدنی و کشاورزی به
تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
گمرک جمهوری اسالمی و به استناد بند «غ»
ماده  119قانون امور گمرکی از پرداخت...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد تأکید کرد

لزوم اصالح اقتصاد انرژی برای «مانع زدایی از صنعت برق»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
خراسان رضوی گفت :موفقیت طرح «مانع
زدایی از صنعت برق» منوط به اصالح اقتصاد
انرژی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی ،محسن
شادمان در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد:
قطعاً اجرای طرح «مانع زدایی از صنعت برق»

نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت؛ اما تجربه
حاکی از آن است که این طرح مانند طرحهای
پیشین به دلیل عدم اجرای کامل ،نتیجه
دلخواه را کسب نخواهد کرد .نکته مهمتر
آنکه این طرح جامعنگر نیست؛ زیرا تا زمانی
که صنعت برق دچار مشکل است و ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

عیدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به صادرکنندگان:

ابالغ بخشنامه معافیت مالیاتی سود تسعیر نرخ ارز در انواع صادرات
سرانجام پس از  2سال پیگیری اتاق ایران  ،10/11/1395سود تفاوت نرخ ارز ناشی
در جلسات شورای گفت و گوی دولت و از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه
بخش خصوصی و در آستانه عید سعید فطر ،مالیات معاف شده بود ،بدین معنا که هرگونه
بخشنامه معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر کاهش یا افزایش قیمت ارز چنانچه حاصل از
درآمد صادراتی باشد ،به طور عام و تمام از
نرخ ارز در انواع صادرات ابالغ شد.
به موجب بند (ب) ماده ( )45قانون احکام مالیات معاف است .لیکن با تصویب و ابالغ
دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

صفحه 8

اردیبهشت 1401
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی مطرح کرد

پیشبینی افزایش ۳۰درصدی تجارت با قرقیزستان در ۱۴۰۱
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت،
معدن وتجارت خراسان رضوی گفت :با توجه
به صادرات بیش از  ۳۰میلیون دالری سال
 ۹۹و  ۵۵میلیون دالری سال  ۱۴۰۰خراسان
رضوی به قرقیزستان ،درخصوص راهبردهای
تجاری با قرقیزستان در سال جاری افزایش
 ۳۰درصدی تجارت به قرقیزستان پیشبینی
شده و در این خصوص راهبردهایی هم

اندیشید ه شده است.
محمد علی امیرفخریان در خصوص برگزاری
نمایشگاه اختصاصی خراسان رضوی در کشور
قرقیزستان اظهار کرد :یکی از روشهایی که
میتوانیم به سایر کشورهای دنیا محصوالت
کشورمان را معرفی و آگاهی کشورهای...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

طرح مجلس برای توسعه صنعت برق ،چه گره هایی را خواهد گشود؟

نقشه راه جدید برای رشد و توسعه صنعت برق
خواهد بود؟
بر اساس ماده  11طرح توسعه صنعت
برق که به تصویب نمایندگان رسیده است
وزارت نیرو باید هر سال فهرست تجهیزات
و ماشینآالت تولید برق موردنیاز کشور را
که در داخل کشور تولید نمیشوند یا نیاز...

نمایندگان مجلس موادی از طرح توسعه
صنعت برق را به تصویب رساندهاند که
بر مبنای آن عالوه بر اینکه دولت مکلف
به افزودن ساالنه هزار مگاوات به ظرفیت
تولید انرژی تجدیدپذیر و برقآبی شده
است شرایط واردات تجهیزات صنعت برق
نیز مشخص شده است.
واردات کدام تجهیزات تولید برق مجاز

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان:

انتظار بخش خصوصی از دولت ،بستههای حمایتی موثر برای تولید است
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
خراسان گفت :انتظار بخش خصوصی از
دولت ،پیش بینی بسته های حمایتی موثر
برای واحدهای تولیدی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
عبداهلل یزدان بخش در گفت و گو با خبرنگار
ما اظهار کرد :انتظار بخش خصوصی از دولت

در سالی که تحت عنوان «تولید ،دانش بنیان
و اشتغال آفرین» نامگذاری شده ،پیش بینی
بسته های حمایتی موثر برای واحدهای
تولیدی و سرمایه گذاری استان است .هر
اقدامی که این سرعت و اثربخشی را کند
نماید ،طبیعتا اشتغال را نشانه گرفته است...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 9

اردیبهشت 1401
«مهدی پازوکی»

اتاق ایران هزینه استقاللش را میدهد؛ تغییر قانون اتاق ،فاجعه ملی است
مهدی پازوکی با اشاره به طرح ادعاهای
نادرست علیه اتاق ایران گفت :اتاق ایران
هزینه استقالل خود و هزینه عدم همکاری با
دولت پنهان و دفاع از منافع ملی را میدهد.
به گزارش اتاق ایران آنالین ،مهدی پازوکی
با اشاره به موج حمالت اخیر علیه اتاق ایران
گفت :واقعیت این است که اتاق ایران هزینه
استقالل خود را میدهد .هزینه اینکه به

نمیخواهد با دولت پنهان همکاری کرده و
میخواهد مدافع منافع ملی باشد.
پازوکی بر ایستادگی تمامقد اتاق در مقابل
عناصر رانتخوار تأکید کرده و ادامه داد:
امروز بخش خصوصی سالم ،بهترین سربازان
توسعه و پیشرفت ایران هستند .اگر در اتاق...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:

برپایی سه نمایشگاه در کشورهای آسیایمیانه با محوریت خراسان رضوی
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی گفت :در
راستای توسعه مراودات تجاری با کشورهای
آسیایمیانه ،بهار و تابستان امسال سه
نمایشگاه اختصاصی کاالی ایران با محوریت
خراسان رضوی در کشورهای ازبکستان،
قرقیزستان و قزاقستان برگزار میشود.
محمدعلی امیر فخریان افزود :بعد از کاهش

محدودیتهای کرونایی و همچنین اقدامات
موثر دولت سیزدهم در افزایش مراودات
تجاری با کشورهای همسایه به ویژه
کشورهای آسیای میانه ،مجوز برگزاری
نمایشگاههای اختصاصی کاالی ایران در
کشورهای  CISتوسط سازمان توسعه...

سیاستهای آزادسازی تجاری چه اثری بر تولید و اشتغال دارد؟

شرط رشد اشتغال صنعتی
تجاری و افزایش توان رقابت خارجی تاثیر
آزادسازی تجاری چه تاثیری بر اشتغال عمدهای بر تقاضای نیروی کار در بخش
دارد؟ پژوهشی که از سوی موسسه مطالعات صنعت دارد و در نتیجه ،تمایلی به نفع نیروی
و پژوهشهای بازرگانی تهیه شده است ،کار ماهر به وجود میآورد .عالوه بر این،
نشان میدهد که آزادسازی تجاری ،برخی نتایج نشان میدهد که اشتغال زیربخشهای
از شغلها را از بین میبرد و در ازای آن ساخت کارخانهای ،نسبت به حفاظتهای...
شغلهای دیگری ایجاد میکند .ضمن اینکه
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
در کشورهای در حال توسعه ،آزادسازی
صفحه 10

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

اردیبهشت 1401
در نشست کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد مطرح شد

آخرین وضعیت ایجاد مرکز دادرسی مستقل مالیاتی در خراسان رضوی
اولین جلسه کمیسیون مالیات ،کار و تامین
اجتماعی اتاق مشهد در سال جاری با حضور
نمایندگان دولتی حوزه مالیات در استان
برگزار شد و آخرین وضعیت اجرای برخی
مواد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در
خراسان رضوی بررسی گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،

«احمد اثنی عشری» ،رئیس کمیسیون مالیات،
کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در ابتدای
این نشست و در تشریح دستورکارها گفت:
نحوه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش
افزوده مصوب تیر ۱۴۰۰به ویژه ماده ،۵۰
چندوچون احکام مالیاتی قانون بودجه سال...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
در دبیرخانه شورای گفتوگوی استان مطرح شد

چالشهای موجود در مسیر مغایرت و ابهامات بین پروانه تاسیس و بهرهبرداری
شهرک صنعتی فردوسی
در دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی،
«مساحت شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی
و ایجاد بسترهای ارائه خدمات اداری و
عمرانی»« ،سرفصلهای پیشنهادی اداره کل
امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و
چگونگی اجرای آن» و نیز« ،نامه خانه صنعت،
معدن و تجارت استان با موضوع پیشنهاد لحاظ

شدن کمکهای مالی افراد خ ّیر به انجمن
خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد جزو
هزینههای مثبته مالیاتی» بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
علیاکبر لبافی در ابتدای این نشست با اشاره...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

نایبرئیس کمیسیون حملونقل و ترانزیت اتاق مشهد تشریح کرد:

بوروکراسی و سوداگری ،موانع نوسازی ناوگان حملونقل بینالمللی
نایبرئیس کمیسیون حملونقل و ترانزیت بوروکراسی اداری یکی از چالشهای نوسازی
اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت :ناوگان است که متأسفانه موانع زیادی را
بوروکراسی اداری و وجود سوداگران به وجود آورده است؛ چراکه سازمانهای
از مهمترین چالشهای نوسازی ناوگان بسیاری در این حوزه دخیل هستند .ازاینرو،
رانندگان و شرکتهای حملونقل ،استقبال
حملونقل بینالمللی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،زیادی از این مسئله نکردند .درمجموع..،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی ،ابراهیم
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
عطائی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد:
صفحه 11

اردیبهشت 1401
رئیس کمیسیون حملونقل و ترانزیت اتاق مشهد مطرح کرد

آسیب جبرانناپذیر قانون جدید قاچاق کاال و ارز به صنعت ترانزیت
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق
بازرگانی خراسان رضوی گفت :قانون جدید
قاچاق کاال و ارز آسیب و ضررهای جبران
ناپذیری را متوجه صنعت ترانزیت می کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
احمد زمانیان در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار
کرد :صنعت ترانزیت برای کشور ما درآمد

بسیار خوبی به همراه دارد؛ اما متاسفانه با
اعمال قانون جدید قاچاق ارز و کاال ،عمال اکثر
شرکتهای ترانزیتی دررگیر پروندههای
قضایی خواهند شد و این مساله آسیبی جدی
به این صنعت خواهد زد.
به طوری که در سطح بینالمللی ،صاحبان ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تاکید شد

لزوم بازنگری در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن
در اولین جلسه کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سال
 ،۱۴۰۱فعاالن معدنی استان به بیان نقطه
نظرات خود درباره تعیین حقوق دولتی قطعی
در سال ( ۱۴۰۰به درخواست سازمان صمت)
و نیز ،قیمت متوسط فروش ماده معدنی
(موضوع نامه شورای عالی معادن کشور)
پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسانرضوی« ،احمدرضا
صفار طبسی» ،رئیس این کمیسیون در ابتدای
جلسه اظهار کرد :در حوزه فعالیتهای
معدنی ،بایستی مسئولیت اجتماعی بزرگتری
را بر عهده گرفته و نگاهمان را نسبت به...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی تأکید کرد:

تناقض اولویت قطع برق صنایع با قانون بهبود محیط کسبوکار
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد :در حال
و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت :حاضر حدود  55هزار مگاوات برق در کشور
اولویت قرار گرفتن صنایع در موضوع قطعی تولید میشود و عمالً حدود  10هزار مگاوات
برق ،خالف ماده  25قانون بهبود مستمر کسری برق داریم .طبیعی است که از یکسو
به دلیل فقدان سرمایهگذاری در صنعت برق
محیط کسبوکار است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،طی سالهای گذشته و از سوی دیگر ،افزایش
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
علیاکبر لبافی
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