خردادماه 1401

صفحه 1

خردادماه 1401
رئیس اتاق ایران:

غفلت از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات کالن اقتصادی ،خسارتبار است
آن هستیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
غالمحسین شافعی ،در چهل و یکمین جلسه
هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق مشهد ،عنوان
کرد :مهر سال  97در نامهای به معاون اول...

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران گفت :هر آنجا که از نظرات
و دیدگاههای بخش خصوصی در موضوعات
کالن اقتصادی غفلت شد ،تبعات جدی
رقم خورد .مصداق آن را هم در بحث ارز
ترجیحی شاهدیم .از سال  1397تاکنون،
بهدفعات در مورد اثرات این ارز هشدار
دادیم و امروز با بهای سنگینی ،شاهد حذف

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

تقویت تولید دانشبنیان ،در گرو تامین و توسعه زیرساختهاست
نایبرئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراسان رضوی گفت :الزمه توسعه
تولید دانشبنیان ،توجه الزم و کافی به تأمین
زیرساختهای موردنیاز این حوزه است؛ اما با
اتخاذ برخی تصمیمات و تدوین برخی قوانین
بدون نظرخواهی از بخش خصوصی ،موانع
پیش روی تولیدکنندگانی که دانش را با چرخ
تولید خود پیوند دادهاند؛ افزایش مییابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
حسین محمودی خراسانی در گفتوگو با
خبرنگار ما عنوان کرد :در عصر حاضر ،یکی
از استراتژیهای کشورها در جهت دستیابی
...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

پیام تسلیت غالمحسین شافعی در پی درگذشت استاد و خیر نامدار ،مرحوم عثمان محمدپرست
استاد عثمان محمدپرست چهره نامدار
موسیقی مقامی و افتخار خاک خراسان
بزرگ ،در طول حیات پُربرکتش در کنار
هنر برجست ه و آن زخمههای پُرسوزی که
بر ساز میزد؛ زخمهای زیادی را نیز درمان
کرد .او در عرصه فعالیتهای خیرانه،
پیشگام و پیشقدم بود و یکی از ستونهای
«جامعه یاوری خراسان» به شمار میآمد.
صفحه 2

درگذشت ایشان ،فقدانی بزرگ برای جامعه
هنری ایران و داغی سنگین بر دل دوستداران
او خواهد بود.
بدینوسیله مراتب تسلیت خود را خدمت
خانواده محترم ایشان اعالم میدارم و برای
آن مرحوم مغفور از خداوند منان... ،
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

خردادماه 1401
در نودوسومین نشست شورای گفتوگوی خراسان رضوی چه گذشت؟

تاکید استاندار بر اجرای مصوبه محور غرب مشهد
استاندار خراسان رضوی در نودوسومین
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی این استان ،بر لزوم عمل به مصوبه
نودمین نشست شورای گفتوگو درباره
صنایع مستقر در محور غرب مشهد تاکید
کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،

در نودوسومین نشست شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی استان ،پیگیری
مصوبات شورای گفتوگو در مورد صنایع
محور غرب مشهد ،لغو معافیت حقوق ورودی
ماشین آالت خط تولید ،رویه موجود در
فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی برای
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

رئیس اتاق ایران ابراز نگرانی کرد:

بخش تولید از لغو معافیت ورودی ماشینآالت ،زیان جدی خواهد دید
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران گفت :لغو معافیت حقوق
ورودی ماشینآالت و تجهیزات تولیدی،
بخشهای صنعت ،معدن و کشاورزی را به
مشکالت جدی دچار میکند و روند نوسازی
در هر کدام از این حوزهها را به چالش
میکشاند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،

صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
«غالمحسین شافعی» ،در نودوسومین نشست
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
این استان ،با اشاره به تصمیمی که در بودجه
امسال اعمال شده و آسیبهای جدی برای
بخش مولد در پِی دارد ،عنوان کرد... :
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در نهمین نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی استان بررسی شد؛

مغایرت موجود در جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شهرک صنعتی فردوسی
نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی
دولت و بخش خصوصی استان در سال
جاری ،با دستور کار اقدامات انجام شده
پیرامون مصوبه چهارمین جلسه دبیرخانه
درباره درخواست شهرک صنعتی غیردولتی
فردوسی پیرامون اصالح پروانه بهره
برداری از  67هکتار پروانه بهرهبرداری به
 91هکتار جواز تأسیس و پیگیری مصوبه

دبیرخانه درباره برخورداری شهرک ها و
نواحی صنعتی غیر دولتی از مزایای شهرک
های صنعتی دولتی و اعمال معافیت ماده 2
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها،
برگزار شد...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 3

خردادماه 1401
رئیس اتاق ایران:

گرههای اقتصادی جز با توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی ،گشوده نمیشود
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران گفت :متأسفانه آنچه در
گفتار پیرامون توجه به بخش خصوصی بیان
میشود ،در عمل اتفاق نمیافتد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
«غالمحسین شافعی» در اولین جلسه شورای
روسای کمیسیونهای تخصصی و شورای

راهبری و نظارت کمیسیونهای اتاق مشهد
اظهار داشت :باور داریم که گرههای اقتصادی
جز با توجه به ظرفیت همه ارکان درگیر در
این بخش گشوده نمیشود .هر بار بخش
خصوصی از عرص ه تصمیمسازی و اقدام کنار
گذاشتهشده ،خسارتی رقم خورده است...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در نشست مسئوالن سازمان صمت خراسان رضوی با فعاالن اقتصادی تشریح شد

آثار درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کاال
فعاالن اقتصادی خراسان رضوی در نشستی
با رئیس و معاونان بازرسی و صنایع سازمان
صمت استان ،به بحث و تبادل نظر در خصوص
«ابالغیه وزارت صمت جهت درج قیمت
تولیدکننده و مصرف کننده» و تبعات ناشی از
آن برای بنگاههای تولیدی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،

«احمد اثنی عشری» ،رییس کمیسیون مالیات،
کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد و نایب رئیس
انجمن مدیران صنایع استان در این نشست
که در محل این انجمن برگزار شد ،با بیان
اینکه اصل بازار بر قیمت و ارزش استوار
است ،افزود :قیمت را تولیدکننده و ارزش...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

ی و مهندسی مطرح شد
ت فن 
ت بررسی چالشها و راهکارهای صادرات خدما 
در نشس 

الزامات توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
ت بررسی چالشه ا و راهکارهای
در نشس 
ی و مهندسی ،با حضور
ت فن 
صادرات خدما 
فعاالن این عرصه و رئیس اداره صادرات
خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه
تجارت و دبیر کمیته ماده  ۱۹و نیز ،دبیر
ن این سازمان ،فعاالن اقتصادی
میز دانشبنیا 
به بیان مهمترین دغدغه ها و درخواستهای
خود پرداختند و مسئوالن سازمان توسعه
صفحه 4

تجارت به سواالت مطروحه پاسخ گفتند.
در این نشست ،بر ضرورت تشکیل کمیته
راهبردی صادرات خدمات فنی و مهندسی
تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

خردادماه 1401
در کمیسیون تجارت اتاق مشهد تشریح شد

تبعات تصمیمات نادرست در حوزه صادرات
در ابتدای نشست اظهار کرد :در سال 1397
و همزمان با مطرحشدن موضوع ارز 4200
تومانی ،ما در کمیسیون تجارت بارها اعالم
کردیم که این ،کار اشتباهی است .این
غلط است که ارز حاصل از صادرات پسته،
زعفران ،گیاهان دارویی و کشاورزی با نرخ...

در دومین جلسه کمیسیون تجارت اتاق
بازرگانی خراسان رضوی در سال جاری،
موضوع کاهش صادرات ریلی استان بررسی
شد و برخی از مشکالت ناشی از تصمیمات
اخیر در حوزه صادرات مطرح گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
محمدحسین روشنک ،رئیس این کمیسیون

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در نشست مشترک کمیسیون های «انرژی»« ،صنعت» و «سرمایهگذاری و بازار پول» اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد:

ت از سرمایهگذاریها
چارهجویی از چالش قطعی برق صنایع ،در گرو حمای 
در حوزه تولید برق
نشست مشترک کمیسیونهای «انرژی»،
«صنعت» و «سرمایه گذاری و بازار پول» اتاق
بازرگانی خراسان رضوی به منظور بررسی
راهکارهای تامین برق جایگزین و کمبود این
انرژی برای مصارف صنعت ،در محل پارلمان
بخش خصوصی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،

«محسن شادمان» ،رئیس کمیسیون انرژی
اتاق مشهد در ابتدای این جلسه عنوان کرد:
رشد مصرف برق و ناترازی میان تولید و
تقاضا در این بخش به چالشی برای صنعت
برق تبدیل شده که حل و اصالح آن نیازمند
یک سرمایهگذاری کالن در راستای توسعه...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد بررسی شد

برنامهریزی جهت برگزاری میزهای تخصصی توسعه صادرات کشاورزی
در اولین جلسه کمیسیون کشاورزی و آب
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی در سال جاری ،در خصوص
نامه سازمان توسعه تجارت و برگزاری
میزهای تخصصی محصوالت کشاورزی
واگذار شده به استان و نیز ،دریافت نظرات
پیرامون حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن
بر زنجیره ارزش محصوالت دام ،طیور و

آبزیان هماندیشی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛
«علی شریعتی مقدم» رئیس این کمیسیون
در ابتدای نشست گفت :خوشبختانه توزیع
تخصصی میزهای محصوالت کشاورزی و...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 5

خردادماه 1401
در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی چه گذشت؟

هماندیشی برای بهبود خدماتدهی به گردشگران در مشهد
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
«مژگان ثابت تیموری» ،نایب رئیس این
کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد :مشهد
در نوروز  1401و ایام عید فطر ساختار
مناسبی را در زمینه جذب گردشگر تجربه
کرد .با این حال ،باتوجه به افزایش هزینه...

در نشست کمیسیون گردشگری اتاق
بازرگانی خراسان رضوی ،موضوع ارائه
بستههای تشویقی ،حمایت استانداری از
ارائه دهندگان خدمات گردشگری ،استفاده
از ظرفیت لوکوموتیوهای غیرفعال در
افزایش سفر و اطالعرسانی بهتر جاذبههای
استان توسط رسانه بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در جلسه کمیسیون خدمات فنی ،مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد تصمیمگیری شد

تشکیل کمیتهای مشترک بهمنظور حمایت از شرکتهای دانشبنیان
در نشست کمیسیون خدمات فنی ،مهندسی و
عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی ،موضوع
توسعه شرکتهای دانشبنیان در حوزه
خدمات فنی ،مهندسی ،روش همکاری با
پروژههای استانی همچون منطقه ویژه سنگان
خواف و نحوه پیگیری انتظارات کمیسیون از
سازمان تأمین اجتماعی بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،

معادن و کشاورزی خراسان رضوی ،محسن
خنداندل ،رئیس این کمیسیون در ابتدای
نشست با اشاره به استفاده از ظرفیتهای
شرکتهای دانشبنیان در کمیسیون ،بیان
کرد :طرح موضوع دانشبنیان در شعار
امسال ،بستری را برای حمایت از...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در نشست کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد تشریح شد

چندوچون برقراری تردد در خاک ترکمنستان از  11خردادماه
بیستودومین جلسه کمیسیون حمل و
نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی به بررسی
پیگیریهای صورت گرفته در خصوص
صدور روادید رانندگان برای کشور پاکستان،
جمع بندی نظرات در خصوص قانون جدید
قاچاق کاال و ارز و اخذ دیدگاههای فعاالن
این حوزه در مورد نامه راه آهن خراسان
(پیرامون عملکرد صادرات در فروردین
صفحه 6

 )1401گذشت .در این نشست همچنین،
خبر ازسرگیری تردد کامیونهای خارجی
در ترکمنستان تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
«احمد زمانیان» ،رئیس این کمیسیون اظهار...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

خردادماه 1401
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد

ضرورت تمرکز بر مسیرهای جدید ترانزیتی
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
طبق مجوز اداره نظارت بر حمل و نقل جاده
ای ترکمنستان از  11خردادماه 1401
رانندگان و کامیون های خارجی می توانند در
داخل خاک ترکمنستان و در مسیر...

از زمان شیوع کرونا دولت ترکمنستان
اجازه تردد کامیونهای خارجی را به
خاک کشورش نداد و پیش از آن هم،
محدودیتهایی برای تعداد کامیونهای عبوری
از مرز ایران اعمال کرده بود .این عوامل و
اتفاقات ،ضرورت اندیشیدن به مسیرهای
جدید ترانزیتی به ویژه مسیرهای دستیابی
به آسیای میانه را نشان میدهد.

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تشریح شد

موانع موجود در مسیر فعالیتهای معدنی
دومین نشست اختصاصی کمیسیون معدن و
صنایع معدنی اتاق مشهد با موضوع نظرخواهی
سازمان صمت در خصوص تعیین حقوق دولتی
قطعی در سال  ۱۴۰۰و مشخص شدن قیمت
متوسط فروش ماده معدنی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسانرضوی« ،احمدرضا
صفار طبسی» ،رئیس این کمیسیون در ابتدای

این نشست اظهار کرد :معدن کاران امروزه
با مشکالت و موانع زیادی مواجه اند؛ اما باید
از تمام قوای خود برای حل مشکالت هرچند
کوچک نیز استفاده کنیم .بر همین اساس ،با
استفاده از ارتباطات مختلفی که با دستگاههای
اجرایی برقرار کردیم ،موفق به...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

مرکز پژوهشهای اتاق ایران شامخ اردیبهشت را  ۵۶,۱۷واحد اعالم کرد

شاخص قیمت مواد اولیه به بیشترین مقدار در  ۱۹ماه گذشته رسید
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در
اردیبهشت امسال هم بهواسطه خروج
کسبوکارها از تعطیالت فروردین و هم
بهواسطه رشد تقاضا از ترس تورمهای آتی،
به بیشترین مقدار در  ۳۲ماه اخیر رسید.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در تازهترین
گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
(شامخ) ،رقم این شاخص در اردیبهشتماه

را  ۵۶,۱۷واحد اعالم کرده که بیشترین
مقدار در دوره  ۳۲ماهه از ابتدای شروع
طرح است .اگرچه شدت این افزایش تا
حدود زیادی به دنبال عادی شدن فعالیت
کسبوکارها بعد از تعطیالت فروردینماه
بوده؛ اما به عقیده فعاالن اقتصادی ،عالوه بر...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 7
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 ۱۲راهکار بخش خصوصی در سال  ۹۷برای خروج از بحران ارزی چه بود؟
«اتاق ایران آنالین» متن نامه غالمحسین
شافعی رئیس اتاق ایران در سال  ۹۷به
معاون اول وقت رئیسجمهور درباره تبعات
تعیین نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی و  ۱۲راهکار
پیشنهادی برای خروج از چالش ارزی را
بازنشر کرده است.
در جریان بیستودومین هیات نمایندگان
اتاق ایران که روز اول خرداد برگزار

شد ،غالمحسین شافعی در بررسی و نقد
سیاستهای اصالحی دولت یادآوری کرد
که اتاق ایران از سال  ۹۷نسبت به تبعات
تعیین نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی و ادامه آن
سیاست ،هشدارهای الزم به مراجع مختلف
سیاستگذاری را اعالم کرده اما...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان ابراز امیدواری کرد

مسیر روشن روابط تجاری با ترکمنستان
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان،
شروع فعالیت ترانزیتی از مرز سرخس را
سرآغاز مسیری روشن برای روابط دو کشور
خواند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاروزی خراسان رضوی،
مجید محمدنژاد در گفتوگو با خبرنگار
ما با اشاره به موافقت دولت ترکمنستان با

عبور کامیونهای ایرانی از این کشور تصریح
کرد :از روز  11خردادماه  ،1401ورود
کامیونهای ترانزیتی از گمرک سرخس به
ترکمنستان فعال خواهد شد .بر این اساس،
نسبت به روابط تجاری دو کشور خوشبینم
و مسیر روشنی را برای روابط میان ایران و ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی تاکید شد

ضرورت تعریف بستهای برای توسعه اقتصاد زعفران استان و ایران
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی بر لزوم
تعریف بسته ای به منظور توسعه صادرات و
توسعه اقتصادی محصول زعفران تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی ،نشست
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی استان با موضوع «زعفران؛ محصول
صفحه 8

استراتژیک ،چالش ها و راهکارها» با حضور
متولیان مستقیم بخش دولتی و خصوصی این
حوزه برگزار شد.
علی اکبر لبافی ،رئیس این دبیرخانه در ابتدای
جلسه اظهار کرد :در اولین جلسه دبیرخانه
شورای گفت و گوی دولت ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
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زوایای اجرای طرح آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان
مدیرعامل موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق
بازرگانی خراسان رضوی در نشست با جمعی
از مسئوالن اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان و نمایندگان برخی شرکتهای صنعتی،
به تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه
همکاری آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان
و اهداف این طرح پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،

صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
«پیام رشیدی» ،مدیرعامل موسسه آموزشی
و پژوهشی اتاق مشهد در این دیدار از ابعاد
پروژه همکاری آموزش شغلی دوگانه ایران
و آلمان بین اتاق بازرگانی استان و اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای گفت و اجرای...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در نشست هم اندیشی اعضای اتاق مشترک ایران و افغانستان صورت گرفت:

تشریح چالشهای پیش روی تجار ایران و افغانستان
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
«محمود سیادت» ،نایب رئیس اتاق مشهد و
مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران در امور
افغانستان در ابتدای این نشست با تاکید بر
لزوم همکاری و همدلی دو کشور در رفع
موانع موجود ،اظهار کرد :اتاقهای مشترک...

نشست هماندیشی فعاالن اقتصادي با
ک ایران
اعضای هیات اجرایی اتاق مشتر 
و افغانستان ،با هدف بررسی راهکارهای
گسترش روابط دو کشور و رفع مشکالت
موجود در مرز دوغارون و نیز ارائه
پیشنهادهایی درباره رفع مشکالت مربوط به
تعهدات ارزی و ...برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

چالشهای پیش روی فروشندگان عسل و گردوکاران استان
در دومین جلسه دبیرخانه استانی کمیته
حمایت از کسب و کار خراسان رضوی (کمیته
بند ب ماده  12قانون احکام دائمی توسعه)،
موانع و مشکالت در حوزه گیاهان دارویی و
مشکالت فروش گردوی داخلی و عدم تناسب
مبلغ پرداختی بیمه با میزان خسارت پرداختی
به کشاورزان  ،بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،

صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
علی اکبر لبافی ،رئیس این دبیرخانه در آغاز
نشست اظهار کرد :دستور کار نخست این
نشست ،مربوط به اتحادیه صنف فروشندگان
گیاهان دارویی مشهد و مشکالتی است که در
حوزه مقررات خرده فروشی از سوی این...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 9
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آیا معادالت بازار ارز تغییر میکند؟

دو مسافر مهم برای دالر
بنحمد ،امیر قطر و همینطور انریکه مورا،
نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به
تهران بازار ارز به نوعی آرام گرفت و از
هیجان افزایشی موجود در بازار کاسته شد.
بازار ارز ،منتظر تحوالت این هفته پس از این
دو سفر مانده است...

پس از انتشار خبر سفر دو مقام مسوول
خارجی به کشور ترمز حرکت افزایشی
شاخص ارزی کشیده شد .دالر از روزهای
ابتدایی هفته جاری و در جریان ازسرگیری
معامالت ارزی بعد از تعطیالت عید فطر با
افزایش نرخ قابل توجه  ۵۰۰تومانی آماده
روندهای افزایشی جدید شد .اما پس از
انتشار خبر سفر قریبالوقوع شیختمیم

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
رئیس شورای ملی زعفران تشریح کرد:

تاثیر عوارض صادرات آب مجازی بر صادرات زعفران
رئیس شورای ملی زعفران درباره تاثیر
عوارض صادرات آب مجازی بر زعفران گفت:
میزان مصرف آب محصوالت کشاورزی ،در
دریافت عوارض صادرات آب مجازی مدنظر
قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
براساس بخشنامه  14فروردین 1400

گمرک جمهوری ساالمی ایران ،بهمنظور
جبران صادرات آب مجازی از کشور از طریق
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی در
بودجه  ،1401اخذ نیم درصد از ارزش پایه
صادراتی این محصوالت بهعنوان عوارض ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

«یارانه خواری» دانشبنیانهای صوری!
شرکتهای دانشبنیان میتوانند در توسعه
کشور سهم ویژه و بزرگی ایفا کنند البته اگر
مشکالت و موانع پیش روی آنها برداشته
شود .این خواست ارکان نظام جمهوری
اسالمی ،بهخصوص رهبر معظم انقالب
اسالمی است که امسال را برای توجه هرچه
بیشتر به مقوله اقتصاد دانشبنیان ،در این
راستا نامگذاری کردند .واقعیت موجود در
صفحه 10

خصوص شرکتهای دانشبنیان از وجود
موانع متعدد خبر می دهد؛ یکی از مهم ترین
آن ها نحوه ارائه تسهیالت به این شرکت
هاست؛ به نحوی که باعث ایجاد شرکت های
فیک(تقلبی) دانش بنیان می شود؛ همچنین
موضوع عدالت در توزیع منابع تسهیالتی...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
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بازار ارز به کدام سمتوسو میرود؟
بازار ارز باوجود افتوخیز قیمت ،همچنان
از محدوده ثبات خارج نشده و فعالً
ازنظر آمارهای تجارت خارجی نیز تهدید
قابلتوجهی علیه ثبات آن وجود ندارد؛ البته
که استمرار این شرایط در میانمدت نیازمند
تحقق چند پیشنیاز دیگر است.
به گزارش اتاق ایران آنالین ،بازار ارز در
منطقه ثبات قرار دارد و با آمارهایی که از

تجارت خارجی میرسد ،میتوان نسبت به
ثبات آن در میانمدت امیدوار بود؛ البته در
این میان سیاستهای دولت برای اصالح نظام
ارزی کشور و نتیجه مذاکرات احیای برجام
نیز عواملی هستند که میتوانند روی بازار
اثرگذار باشند و تکانههایی در قیمت دالر...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با ارائه  ۸مسیر تحلیل کرد

شگرد مهار تولید بدون سرمایه
قلب تپنده رشد بخش صنعت در حال
کوچکشدن است ،افت این بخش چه اثری
بر آینده صنایع و کل اقتصاد ایران خواهد
داشت؟ اگر نزولیشدن تشکیل سرمایه
را مهمترین هشدار اقتصاد ایران بدانیم،
«شگرد مهار تولید بدون سرمایه» چیست؟ ...

رمق تولیدکنندگان کم است؛ اما دلیل این
موضوع چیست؟ آیا این موضوع تنها به
دلیل کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
است؟ اگر بله ،چه عواملی فعاالن تولید
را از سرمایهگذاری بیشتر دلسرد کرد؟
اصال چرا این اتفاق در دهه  ۹۰رخ داده و
باعث شد استهالک سرمایه بر تشکیل آن
سبقت بگیرد؟ اگر تشکیل سرمایه بهعنوان

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

شاخص قیمت محصوالت تولیدشده در شامخ فروردین  ۱۴۰۱رکورد ۱۸ماهه را زد

وضعیت قرمز هزینه تولید
اولین نظرسنجی از مدیران خرید در
سال ۱۴۰۱از وضعیت قرمز در هزینههای
تولید حکایت دارد .ارزیابیها نشان میدهد
در فروردینماه شاخص قیمت محصوالت
تولیدشده ،رکورد ۱۸ماهه را زد .فعاالن
اقتصادی معتقدند افزایش قیمت نهادههای
تولید از جمله مواد اولیه ،قیمت انرژی و نرخ
دستمزد باعث شده است تا قیمت محصوالت

تولیدی بهشدت افزایش یابد .بر اساس
دادههای گردآوریشده ،عدد شامخ صنعت
در فروردین ماه  ۳۷ /۰۲به دست آمده است
که با توجه به تعطیالت نوروزی دور از انتظار
نیست؛ اما در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰رقم
کمتری را نشان میدهد...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 11
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از سوی هیات دولت مصوب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد و صمت ابالغ شد

تغییر و کاهش سود بازرگانی  440ردیف تعرفه
با مصوبه هیات دولت ،سود بازرگانی و تعرفه
گمرکی  440قلم کاال برای سال  1401تغییر
کرد.
این مصوبه روز شنبه  17اردیبهشت ماه امسال
از سوی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا در
سال  1401به وزارت اقتصاد و وزارت صمت
ابالغ شد و طی آن سود بازرگانی برخی کاالها
کم شده است .بر این اساس ،سود بازرگانی

روغن خام و دانههای روغنی در سال جاری
صفر تعیین شده است.
این مصوبه هیات وزیران در راستای اجرای
قانون بودجه امسال برای حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی از محاسبه حقوق ورودی است .طبق
تبصره  ۷قانون بودجه  ،۱۴۰۱نرخ ارز...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خبر داد

رفع مشکل  ۷۱۵واحد تولیدی خراسان رضوی طی سال ۱۴۰۰
نشست با  ۲۱۱۲مصوبه برگزار گردید که
این جلسات موجب رفع مشکل از  ۷۱۵واحد
تولیدی استان شد.
به گزارش ایسنا ،سیدامیر مرتضوی در
خصوص حمایت دستگاه قضا از شرکتهای
دانشبنیان در راستای تحقق شعار سال...

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم
دادگستری خراسان رضوی گفت :در
سال  ۱۴۰۰کمیسیون حل اختالف صنعت
و حمایت از سرمایهگذاری مشروع با
هدف حل مشکالت اقتصادی کارآفرینان
با سازمانها ،دستگاهها و بانکها بدون
تشکیل پرونده در  ۱۳شهرستان خراسان
رضوی ایجاد شد .در همین خصوص ۶۵۲

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

آثار ابالغیه هزینههای سود و ضرایب شبکههای توزیع بر بخش تولید
اسفندماه  1400ابالغیه سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص
هزینههای سود و ضرایب شبکههای
توزیع منتشر شد .اتفاقی که صنعتگران و
تولیدکنندگان را دچار چالش کرده است .بر
همین اساس ،انجمن مدیران صنایع خراسان
طی مکاتبهای با رئیس سازمان صمت استان
در خصوص مشکالت به وجود آمده برای
صفحه 12

واحدهای تولیدی در این زمینه ،شفافسازی
کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
امیرمهدی مرادی ،دبیر اجرایی انجمن مدیران
صنایع خراسان دراینباره گفت :ابالغیه...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
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واکاوی حضور بخش خصوصی ایران در ابرپروژه چینی
حضور در ابرپروژه جاده ابریشم ،معروف به
«ابتکار کمربند-جاده» آنچنان برای کشورها
جذابیت دارد که هر چند وقت یکبار خبر
از مهمانی جدید در این پروژه چینی به گوش
میرسد .چین بهعنوان متولی این ابتکار بهدنبال
دریافت منابع و مواداولیه است و برای مبادله
به این موضوع نگاه میکند که آیا زیرساخت
مناسبی در آن کشور وجود دارد یا نه ،اگر

زیرساخت نباشد سرمایهگذاری نمیکند.
ایران بهعنوان کشوری که از نظر ژئوپلیتیکی
موقعیت خوبی دارد ،میتواند بهعنوان یکی
از کشورهای حاضر در ابتکار کمربند-جاده
ایفای نقش کند ،از اینرو فعاالن اقتصادی
ایران نیز برای چگونگی بهرهمندی ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران بررسی شد

سیاستهای بودجهای و مصوبه افزایش مزد چه اثراتی بر بخش تولید دارد؟
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در تازهترین
گزارش خود به بررسی تاثیر سیاستهای
بودجه  ۱۴۰۱و مصوبه حداقل دستمزد
کارگران بر بخش تولید پرداخته و پیشنهاداتی
برای تعدیل این اثرات ارائه داده است.
گزارش آثار اجرای «سیاستهای بودجهای
 »۱۴۰۱و «مصوبه حداقل دستمزد شورای
عالی کار» بر بخش تولید منتشر شد .مرکز

پژوهشهای اتاق ایران در این گزارش اثر
برخی از تصمیمات دولت در قانون بودجه
سال  ،۱۴۰۱نظیر حذف ارز ترجیحی ،افزایش
نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و غیره
را بر کسبوکار فعاالن اقتصادی بررسی
کرده است...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

آیا معادالت بازار ارز تغییر میکند؟

 ۴گمانه در بازار دالر
روز گذشته با روند افزایشی قیمت دالر،
شاخص ارزی به سقف تاریخی خود
نزدیک شد .کارشناسان بازار ارز از چهار
عامل مختلف به عنوان دالیل این رشد
چشمگیر نرخ دالر سخن گفتند .این چهار
عامل عبارتند از« :تغییر دیدگاهها به آینده
مذاکرات هستهای وین ،با وجود تداوم
یافتن آمد و شدهای مقامات مسوول»،

«افزایش نرخ شاخص جهانی دالر بهواسطه
سیاستهای ضد تورمی آمریکا»« ،افزایش
سطح عمومی قیمتها نسبت به سال گذشته
و باال رفتن نرخ تورم و تعدیل قیمت دالر»
و «تغییر فاز انتظارات جامعه نسبت به آینده
بازار ارز بهدلیل افزایش قیمت برخی...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 13
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اجرای فاز ششم «درج قیمت» در تیرماه
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی ،شبکههای
توزیع و اقتصادی سازمان حمایت با بیان
اینکه طرح خرید شفاف جلوی گرانی بیرویه
قیمتها در سالجاری را گرفت ،گفت :در
مرحله ششم روی کاالهای اساسی مانند دارو،
گوشت ،مرغ و ...قیمت تولید و مصرفکننده
درج میشود.
محسنحسینلویی در گفتوگو با خبرگزاری

«مهر» ،در مورد آخرین وضعیت اجرای
طرح درج همزمان قیمت تولیدکننده و
مصرفکننده ،اظهار کرد :پس از اجرای
 ۴مرحله اول ،حدود  ۱۶هزار قلم مشمول
درج قیمت تولیدکننده روی کاال شدند که
از آنها...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

پیامدهای کرونا بر بازار کار سال ۹۹بررسی شد

تصویر اشتغال در سال اول کرونا
 ۵۸درصد کاهش پیدا کرده است.
بررسی آمارهای رسمی حاوی چند نکته مهم
است؛ نخست اینکه میزان کل جمعیت شاغل
در سال 99به میزان یکمیلیون و 10هزار و
470نفر کاهش داشته است....

مرکز آمار و اطالعات راهبردی در گزارشی
تحلیلی جزئیات جدیدی از اشتغال سال ۹۹را
منتشر کرد .براساس گزارشهای رسمی در
سال اول کرونا جمعیت شاغل کشور بیش از
یکمیلیون نفر کاهش داشته است .همچنین
سهم شاغالن دارای اشتغال غیررسمی از کل
شاغالن در سال ۹۸به میزان ۵۹ /۲درصد
بوده که در سال ۹۹این شاخص به میزان

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
در بازارهای جهانی چه میگذرد؟

نزول نفت و صعود طال زیر سایه رکود و تورم
قیمت جهانی نفت با واهمه از کاهش رونق
اقتصاد جهان یا حتی رکودی شدن آن با افت
قیمت مواجه شده و در مقابل رقیب تاریخی
آن یعنی طال توانسته است با فراغت از نرخ
بهره فدرال رزرو در مسیر صعود باقی بماند.
بازار جهانی نفت بعد از حدود یک ماه واکنش
شدید به تحوالت اوکراین ،حاال آرامتر شده
و وزن تحلیلهای اقتصادی در تحوالت آن
صفحه 14

افزایش یافته است .همچنین در بازار طال نیز با
فروکش کردن هیجان ناشی از افزایش ورود
سرمایهگذاران ریسکگریز ،بار دیگر توجه
به دادههای اقتصادی ،بهخصوص نرخهای
بهره فدرال رزرو و بازدهی دالر ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
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 ۵ابهام یارانههای نقدی جدید
در روزهای گذشته ۴۶هزارمیلیاردتومان
برای پرداخت یارانه نقدی به  ۹دهک
درآمدی تخصیص یافته است .اما در حال
حاضر ابهامات زیادی در مورد سیاست اصالح
ارزی دولت وجود دارد .این ابهامات در مورد
«چگونگی استفاده از یارانه جدید»« ،میزان
و چارچوب نوبتهای بعدی ارائه یارانهها»،
«مکانیزم شناسایی افراد و دهکبندی»،

«چگونگی محاسبه و اعالم قیمت جدید کاالهای
اساسی» و «منابع اعطای یارانهها» است .هرچند
که وزیر اقتصاد ،رئیس کل بانک مرکزی و
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،توضیحاتی را
در مورد چارچوب یارانه حمایتی ارائه دادهاند،
اما همچنان سواالت زیادی در مورد سیاست...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

نمره شاخص ملی محیط کسبوکار در زمستان  ۱۴۰۰به  ۵,۸۳واحد رسید

محیط کسبوکار در زمستان  ۱۴۰۰اندکی مساعد شد
نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در فصل
زمستان  ۱۴۰۰نشان میدهد این شاخص ملی
در آخرین فصل سال گذشته با  ۰,۱۱واحد
بهبود به  ۵.۸۳واحد رسیده است.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط
کسبوکار ایران در زمستان  ،۱۴۰۰رقم
شاخص ملی( ۵,۸۳ ،نمره بدترین ارزیابی ۱۰
است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت

این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته
(پاییز  ۱۴۰۰با میانگین  )۵.۹۴بهتر است.
در زمستان  ،۱۴۰۰فعاالن اقتصادی
مشارکتکننده در این پایش ،به ترتیب سه
مؤلفه «غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات
قیمت مواد اولیه و محصوالت»..،
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

بازار خودروهای خارجی با چه فرمولی آزاد میشود؟

اولین سناریوی واردات خودرو
پس از گمانهزنیهای فراوان ،دولت
سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو
پس از چهار سال ممنوعیت داد .این در
شرایطی است که حاال شایعات و ابهامات
زیادی درباره آییننامه اجرایی واردات
مطرح شده است .شایعات نیز بیشتر حول
محدودیت قیمت و حجم موتور خودروهای
وارداتی است؛ بهطوریکه برخی نمایندگان

مجلس و فعاالن بازار تاکید دارند که نظر
دولت بر واردات خودرو با سقف ۷هزار دالر
است و برخی دیگر سقف  ۱۷تا ۲۰هزار
دالر با حجم موتور ۱۰۰۰سیسی را مطرح
میکنند ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 15
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در صدونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی چه گذشت؟
صدونهمین نشست شورای گفتوگو برگزار
شد .در این نشست رئیس اتاق ایران از
بیاعتنایی دولت در سال  ۹۷به دیدگاه بخش
خصوصی درباره آسیبهای ناشی از تداوم
سیاست ارز ترجیحی انتقاد کرد.
در صدونهمین نشست شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی ضمن ارائه گزارشی
درباره آثار اجرای سیاستهای بودجهای

 ۱۴۰۱و مصوبه حداقل دستمزد شورای
عالی کار بر بخش تولید ،اعضای شورا مصوب
کردند برای کاهش تبعات بیکاری ناشی از
افزایش حداقل دستمزد در بنگاههای کوچک
و متوسط زمینه اجرای اصل  ۱۹۱قانون کار
درباره اتخاذ تدابیری ویژه برای واحدهای...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

تولید کنندگان برق شیوه و اقدامات تامینی دولت برای برق تابستان را ضعیف می دانند

نقد صنایع به تدارکات برقی دولت
ممکن است عمال واحد صنعتی از مدار خارج
شود .از سال گذشته و متعاقب خاموشی های
گسترده ،مسئوالن در صدد رفع این نقیصه
برآمدند اما گالیه های مطرح شده توسط
فعاالن حوزه صنعت استان حکایت از تکرار
خاموشی ها در تابستان امسال دارد...

قطعی برق در روزهای گرم سال عالوه بر
ایجاد نارضایتی در مردم ،باعث ضرر و
زیان گاهی جبران ناپذیر برای برخی افراد
و واحد های تولیدی می شود .در این بین،
بخش صنعت در تیررس خسارت ها قرار
دارد چرا که انرژی به خصوص برق یکی
از محور های اصلی هر واحد تولیدی است
و در صورت قطع شدن این شریان مهم،

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
بنا بر اعالم مرکز آمار ایران

تورم تولید محصوالت صنعتی از  ۵۶درصد گذشت
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم
ساالنه تولیدکننده محصوالت صنعتی در
زمستان  ۱۴۰۰به  ۵۶,۷درصد رسید که در
این میان ساخت مواد شیمیایی و فرآوردههای
شیمیایی با  ۷۳.۹درصد بیشترین تورم ساالنه
را داشت ه است.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده
صفحه 16

محصوالت صنعتی در داخل کشور نشان
می دهد تورم ساالنه تولیدکننده محصوالت
صنعتی در زمستان  ۱۴۰۰نسبت به مدت
مشابه سال قبل به  ۵۶,۷درصد رسید که
نسبت به تورم ساالنه این بخش در پاییز سال
گذشته  ۱۳درصد ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
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در نشست فعاالن صنعت ترانزیت با مسئوالن گمرک ایران در مشهد مطرح شد

عواقب نگرش ناصحیح به ترانزیت
در نشست فعاالن صنعت ترانزیت با مسئوالن
گمرک ایران در مشهد ،مشکالت و موانع پیش
روی فعاالن این عرصه مطرح شد .مدیرکل
جرایم سازمان یافته گمرک ایران ،مدیرکل
دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران،
لونقل
مدیرکل گمرک مشهد ،معاون حم 
گمرکات خراسان رضوی و نیز اعضای هیئت
مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل

بینالمللی استان در این نشست به بحث و
تبادل نظر پرداختند.
محمود امتی ،عضو هیات نمایندگان اتاق
مشهد و نایبرئیس هیئت مدیره انجمن
صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی
خراسان رضوی در این نشست ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

بنا بر اعالم مرکز آمار ایران

تولید در بخش معدن  ۹۳درصد گران شد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم
ساالنه تولیدکننده بخش معدن به نزدیک ۹۳
درصد رسیده است .اگرچه این رقم نسبت
به تورم ساالنه در پاییز گذشته  ۱۴,۴درصد
کمتر است اما همچنان تولید در بخش معدن
 ۹۳درصد گرانتر شده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم
ساالنه تولیدکننده بخش معدن در زمستان

 ۱۴۰۰به  ۹۲,۹درصد رسیده است .این
شاخص نسبت به تورم ساالنه در پاییز ۱۴۰۰
معادل  ۱۴.۴درصد کاهش داشته است .بر
اساس این گزارش در زمستان  ،۱۴۰۰تورم
ساالنه مربوط به گروه زغالسنگ برابر با
 ۸۳.۴درصد ،کانههای فلزی...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استانهای خراسان اعالم کرد

توزیع داوطلبانه آرد به  ۳۰۰نانوایی در استان
رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد
استانهای خراسان گفت :این انجمن تصمیم
به توزیع داوطلبانه آرد به  ۳۰۰نانوایی
گرفته است .ما آمادگی کامل برای توزیع
آرد طی  ۲۴ساعت برای نانواییهای موجود
در شهر و استان داریم تا نه مردم و نه
نانوایان با هیچگونه مشکلی در جهت تامین
آرد مواجه نباشند.

به گزارش ایسنا ،حسن حسینی در نشست
خبری مدیران انجمن همگن کارخانجات
آرد خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی که
در محل انجمن آرد صنفی خراسان رضوی
برگزار شد ،اظهار کرد :در کشور حدود ۹
میلیون تن گندم برای مصرف نان مورد...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 17
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توقف خط ریلی مشهد  -چابهار در ایستگاه گناباد
ساخت خط آهن چابهار  -مشهد به عنوان
طوالنی ترین خط آهن ایران ،جزو مصوبات
سفر اعضای هیات دولت های نهم و دهم
بود که در  ۱۵آذرماه سال  ۱۳۸۹در جریان
سفر رییس جمهور وقت به چابهار ،در آیینی
عملیات ساخت قطعه چابهار به زاهدان آغاز
شد و بعد از آن اتصال آن تا مشهد در دستور
کار قرار گرفت.

به گزارش ایرنا ،خط ریلی چابهار -مشهد
در مجموع به طول حدود یک هزار و ۶۰۰
کیلومتر با عبور از شهرهای ایرانشهر ،خاش،
زاهدان ،زابل (میلک) ،نهبندان ،بیرجند ،قاین
و گناباد از طریق ایستگاه کالشور در حوزه
شهرستان گناباد به راه آهن بافق  -مشهد ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

مرکز آمار ایران اعالم کرد

تورم تولیدکننده بخش خدمات به  ۴۷درصد رسید
به  ۴۶.۹درصد رسید که نسبت به تورم
ساالنه  ۴۶.۳درصدی در پاییز گذشته،
 ۰.۶واحد درصد افزایش داشته است .در
فصل مورد بررسی ،در میان بخشهای
خدمات در کشور ،کمترین تورم ساالنه به
ترتیب مربوط...

تورم ساالنه قیمت تولیدکننده بخشهای
خدمات در زمستان  ۱۴۰۰به  ۴۶.۹درصد
رسید که نسبت به تورم ساالنه ۴۶.۳
درصدی در پاییز گذشته ۰.۶ ،واحد درصد
افزایش داشته است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان
میدهد تورم ساالنه قیمت تولیدکننده
بخشهای خدمات در زمستان ۱۴۰۰

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

مهمترین مشکل شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی ،عدم وصول مطالباتشان است
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای
صنعتی خراسان رضوی گفت :هم اکنون
مهمترین مشکل شرکتهای دانش بنیان مستقر
در شهرکهای صنعتی استان ،عدم وصول
مطالباتشان از دستگاههای اجرایی است که در
صورت پرداخت این بدهیها ،بنیه مالی آنها
تقویت می شود.
به گزارش ایرنا ،محمد احسانی افزود :با توجه
صفحه 18

به شعار سال مبنی بر "تولید ،دانش بنیان و
اشتغال آفرین" کارگروه رفع موانع تولید با
محوریت شرکتهای دانش بنیان در داخل
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
شکل گرفته است...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

خردادماه 1401
نتایج پایش ملی محیط کسب و کار خراسان رضوی در زمستان  1400همچنان رضایتبخش نیست

تداوم تنزل رتبه خراسان رضوی در محیط کسب و کار  /پنج پله دیگر ،پایینتر!
استان خراسان رضوی در پایش ملی محیط
کسب و کار ایران در زمستان  ،1400پنج پله
دیگر تنزل کرد ،آن هم در حالی که نمره ای
مشابه فصل گذشته ( )5.84کسب کرده بود.
فعاالن اقتصادی این خطه ،همچنان «غيرقابل
پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و
محصوالت» و «دشواري تأمين مالي از بانك ها»
را به عنوان دغدغههای شاخص خود معرفی

کرده بودند و «فساد و سوءاستفاده افراد از
مقام و موقعیت اداری در دستگاههاي اجرایی
ِ
عامل تشدیدکننده
» را نیز به عنوان سومین
مشکالت عنوان نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

حسین سلیمی:

سرمایهگذاری در حوزه معدن ،فرصت تجارت پایدار برای ایران و افغانستان است
سلیمی ،رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان
میگوید :سرمایهگذاری در حوزه معدن در
افغانستان میتواند نوید خوبی برای بخش
خصوصی باشد و مسیر را برای تجارت پایدار
هموار میکند.
روز یکشنبه ،رضا محتشمیپور ،معاون
معدنی و فرآوری مواد وزارت صنعت،
معدن و تجارت در سفری دو روزه به کابل

با اعضای خانه معدن افغانستان و خانه معدن
کابل ،وزیر معادن و پترلیوم و رئیس انجمن
سنگهای قیمتی افغانستان دیدار کرده.
گسترش فعالیت شرکتهای معدنی ایران
در افغانستان محور اصلی این دیدارها بوده و
قرار است رایزنیهایی طی هفته آینده در...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

دبیر اجرایی اتاق ایران:

معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز در گرو رفع تعهد ارزی است
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی ایران گفت:
معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر نرخ ارز
فقط شامل رفع کنندگان تعهد ارزی میشود.
محسن عامری دبیر اجرایی اتاق بازرگانی
درباره بخشنامه معافیت مالیاتی سود ناشی
از تسعیر نرخ ارز برای انواع صادرات که
طی هفته گذشته ابالغ شده ،به سواالت زیر
پاسخ داد.

اقدامات فعاالن حوزه تجارت و اقتصاد در
رابطه با تصویب این قانون چه بود؟
عامری :از سال  ۹۹فعاالن حوزه اقتصاد به
گرفتن مالیات از سود ناشی از تسعیر نرخ
ارز اعتراض کردند و این مالیات را مخالف...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 19

خردادماه 1401
غالمحسین شافعی در دیدار با معاون نخستوزیر قزاقستان:

تسهیل صدور روادید و توسعه حملونقل ،پیشنیاز توسعه روابط تجاری ایران و قزاقستان است
رئیس اتاق ایران در دیدار با معاون
نخستوزیر قزاقستان بر ضرورت حل مشکل
صدور روادید برای تجار ایرانی و رفع مشکل
حملونقل ریلی و دریایی میان دو کشور تأکید
کرد.
معاون نخستوزیر و وزیر تجارت و همگرایی
قزاقستان در رأس هیاتی تجاری با حضور
در اتاق ایران با غالمحسین شافعی رئیس

اتاق ایران دیدار کرد .دو طرف در این
دیدار ،راههای افزایش سطح همکاریها و
موضوعات احتمالی مورد توافق بین دو کشور
را مورد بررسی قرار دادند.
غالمحسین شافعی در این دیدار با اشاره به
اینکه قزاقستان به عنوان پهناورترین ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

گره تردد جادهای به ترکمنستان باز میشود؟
از زمان شیوع کرونا ،ترکمنستان مرزهای خود
را به روی ناوگان حمل و نقل جادهای کشورها
بست .در حال حاضر هم کامیونهای ایرانی
در مرز ترکمنستان ،گاری خود را تحویل
ِکشندههای ترکمن میدهند و اجازه ورود

به خاک این کشور را ندارند .حال ،خبرهایی
مبنی بر لغو جزئی این محدودیت تجاری با
ترکمنستان به گوش میرسد.

به گزارش ایرنا« ،احمد زمانیان» رئیس
کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق
مشهد در تشریح چالشهای تجاری در مرز
سرخس گفت :اصوال به علت محدودیتهایی
که ترکمنستان ایجاد کرده ،ترددهای جادهای
کاهش چشمگیری...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

ایران و قزاقستان بارانداز مشترک ایجاد میکنند
رییس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی
سرخس گفت :ساخت بارانداز تجاری و
پشتیبانی مشترک با مناطق ویژه قزاقستان در
دستور کار منطقه ویژه سرخس قرار داشته
و در آیندهای نزدیک این بارانداز به بهره
برداری می رسد.
محمد رضا برهمند افزود :در حال راهاندازی
نخستین مرکز تجاری و لجستیکی مشترک
صفحه 20

منطقه ویژه سرخس با قزاقستان هستیم که
خدمات تخلیه بارگیری و پشتیبانی را در
اختیار فعاالن اقتصادی و صاحبان کاال قرار
دهد و ابزاری برای توسعه تجارت و بازار
هدف باشد.
...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

خردادماه 1401
غالمحسین شافعی در رویداد بینالمللی خصوصیسازی

نگاه بودجهای به خصوصیسازی یک اشتباه جدی است
اولین رویداد بینالمللی خصوصیسازی در
اقتصاد ایران به همت سازمان خصوصیسازی
برگزار شد .در این نشست رئیس اتاق ایران با
بیان اینکه به هیچ یک از اهداف سیاستهای
اصل  ۴۴حتی نزدیک هم نشدیم ،بزرگترین
اشتباه در روند خصوصیسازی را نگاه
بودجهای به آن ،عنوان کرد.
غالمحسینشافعی ،رئیس اتاق ایران نقطه

مشترک همه اقتصادهای درحال توسعه و
توسعه یافته را در کوچک شدن دولت و
پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در آن
اقتصادها دانست و تاکید کرد :ضرورت دارد
در اسرع وقت ساختار اقتصاد کشور اصالح
شود و بر همین اساس سیاستهای ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

تحلیل روند صدور مجوزهای تاسیس صنعتی

سکته اشتغال صنعتی در ۱۴۰۰
کارنامه تقاضا برای سرمایهگذاریهای صنعتی
در فاصله سالهای  ۹۸تا  ۱۴۰۰نشان میدهد
میزان سرمایه پیشبینیشده برای مجوزهای
تاسیس صنعتی چهار برابر شده ،ولی اشتغال
پیشبینیشده ناشی از مجوزها به تناسب
آن رشد نکرده است .در اسفند ۱۴۰۰نیز
هم پروانه بهرهبرداری و هم مجوز تاسیس
کمتری نسبت به اسفند ۱۳۹۹صادر شد که

نشانه کاهش تمایل برای سرمایهگذاری در
آخر سال است.
سرانجام آمار صدور مجوزهای تاسیس
صنعتی در پایان 1400منتشر شد .این
آمار و ارقام بهخوبی معکوسشدن تمایل
سرمایهگذاران برای ورود به بخش صنعت...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

غالمحسین شافعی در دیدار با هیات تجاری سوریه:

روابط اقتصادی ایران و سوریه نباید به مبادله کاال محدود شود
شافعی ،رئیس اتاق ایران در دیدار با هیات
تجاری سوریه گفت :اتاقهای بازرگانی
دو کشور نیازمند تدوین برنامه راهبردی
بلندمدت برای توسعه روابط اقتصادی
هستند و باید مشکالت حوزه حملونقل و
تعرفههای گمرکی مورد توجه قرار گیرد.
محمد ابوالهدی اللحام ،رئیس هیات اتحادیه
اتاقهای بازرگانی سوریه و رئیس اتاق

بازرگانی دمشق ،محمد کشتو ،رئیس اتحادیه
اتاق کشاورزی سوریه و فهد درویش ،رئیس
اتاق مشترک بازرگانی سوریه و ایران به
همراه شفق دیوب ،سفیر سوریه در ایران با
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران دیدار
کردند...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 21

خردادماه 1401
غالمحسین شافعی در بیستودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

موفقیت اصالحات اقتصادی ،نیازمند انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی است
رئیس اتاق ایران با استقبال از همت دولت
برای اصالح سیاستهای اقتصادی و حذف
ارز ترجیحی ،تاکید کرد :برای موفقیت این
اصالحات ،پایبندی به سازوکارهای بازار و
انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی
ضروری است.
غالمحسین شافعی در اولین نشست هیات
نمایندگان اتاق ایران در سال  ۱۴۰۱با اشاره

به اهمیت نامگذاری سال به نام دانشبنیان و
اشتغال آفرینی ،به حواشی اخیر ایجاد شده
درباره اتاق ایران ،نقد اصالحات ارزی و
سیاست یارانهای دولت و همچنین وضعیت
عوارض وضعشده بر ماشینآالت تولیدی و
صنعتی پرداخت...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

سهم ناچیز اجرای طرح کشت قراردادی در یکمیلیون اراضی کشاورزی استان

کشت قراردادی در فاز دستگرمی
تقریباً هر ساله شاهد دور ریختن
بعضی محصوالت باغی و زراعی توسط
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی به رغم
زحمت وصف نشدنی کشاورزان هستیم که
به دالیل مختلف از جمله اشباع بازار رخ
می دهد؛ این موضوع به روشنی نیاز مبرم
کشاورزی به تدوین الگوی جامع برای کشت
محصوالت را فریاد می کند؛ نظر به بحران

آبی که استان در سال های اخیر گرفتار آن
است؛ اهمیت بهره گیری از الگوی کشت را
به نقطه اوج خود می رساند و این پیام را می
رساند که گویی خودمان به دست خودمان،
تیشه بر ریشه اقلیم چندین هزار ساله استان
می زنیم...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
بانک مرکزی :اوراق ارزی به زودی منتشر میشود

کانال مجاز خرید دالر
بانک مرکزی اعالم کرد که برای نخستینبار،
طرح انتشار اوراق ارزی در دستور کار قرار
گرفت .به شکل ساده میتوان گفت که اوراق
ارزی ،یک ابزار قانونی برای کسب سود از
نوسانات قیمت ارز است .در سالهای اخیر،
خرید اسکناس دالر یا یورو که به «دالرهای
خانگی» مشهور شده است ،یکی از راهکارهای
اصلی حفظ سرمایه در مقابل کاهش ارزش

صفحه 22

پول بوده است .حال بهرهگیری از این ابزار
میتواند به سرمایهگذار یک راهکار قانونی
برای حفظ ارزش سرمایه در مقابل نوسانات
نرخ ارز ارائه کند .عالوه بر سرمایهگذاران،
شرکتها نیز میتوانند از مواهب این ابزار
بهره ببرند...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

خردادماه 1401
در همایش توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و سوریه مطرح شد

تحقق تجارت یک میلیارد دالری ایران و سوریه مستلزم نقشآفرینی بخش خصوصی است
همایش توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران
و سوریه برگزار شد .در این نشست دو طرف
مانداز سطح روابط
بر تدوین نقشه راه و چش 
تجاری همتزار با سطح مناسبات سیاسی دو
کشور و میدان دادن به بخشخصوصی دو
کشور تاکید کردند.
در همایش توسعه روابط اقتصادی و تجاری
ایران و سوریه که در اتاق ایران برگزار

شد ،ضمن تاکید بر لزوم تهیه نقشه راه و
چشمانداز تبادالت تجاری بین دو کشور،
شناسایی مشکالت و موانع از طریق برگزاری
سمینارهای مشترک و اعزام و پذیرش
هیاتهای تجاری بین دو کشور مورد توجه
قرار گرفت...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)

تحقق رشد اقتصادی در خراسان رضوی نیازمند  ۲۲۴هزار میلیارد تومان منابع است
استان خراسان رضوی طی سال جاری افزود:
رشد اقتصادی یکی از مولفهها و شاخصهای
هدف در سطح کالن اقتصادی بوده که به
همراه سایر شاخصهای دیگر اقتصادی در
تمامی برنامه های توسعه میان مدت پنج
ساله ...

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
خراسان رضوی گفت :تحقق رشد اقتصادی
 ۷.۲درصدی این استان در سال جاری ،بر
طبق بررسیهای کارشناسی نیازمند حدود
 ۲۲۴هزار میلیارد تومان منابع مالی و
سرمایهای است.
رضا جمشیدی با تشریح چگونگی تعیین
سهم  ۷.۲درصدی برای رشد اقتصادی

مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
در گفتوگوی برخط اتاق مشهد تشریح شد

بایدها و نبایدهای تجارت خارجی
«چگونگی انتخاب بازارهای هدف صادراتی»،
عنوان گفتوگوی الیو اینستاگرامی اتاق
بازرگانی خراسان رضوی با حضور «محمدعلی
امیرفخریان» ،رئیس اداره بازرگانی خارجی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
امیرفخریان در این گفتوگو ،عوامل موثر در

انتخاب بازارهای هدف صادراتی را تشریح
کرد .وی بررسی نیاز ،سلیقه و ترجیحات
بازارهای بینالمللی ،آگاهی از ضوابط و
مقررات واردات و سنجش جذابیتهای کاال
در کشورهای هدف و نیز تسلط مدیران به
زبانهای بینالمللی ...
مطالعهادامهخبر! (کلیککنید)
صفحه 23

خردادماه 1401

صفحه 24

