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:رویدادها و جلسات مهم اتاق
2

برگزاری یک جلسه هیأت نمایندگان

 رئیسه هیأت برگزاری دو جلسه

 فعاالن صنعت پسته کشورنشست

 ارزش آفرینان»جلسه از سلسله نشست های دومین»

 ستاندار و با حضور استاندار، معاونین ااتاق در موسسه خیریه فتح المبین  برگزاری ضیافت افطاری به دعوت هیأت نمایندگان
مدیران دستگاههای اجرایی و فعاالن اقتصادی
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:امور بین الملل

دستاوردهای مهمتاریخ پذیرشنام هیأت

---

3

پذیرش هیأت

دستاوردهای مهمتاریخ اعزاممقصدکشور

---

اعزام هیأت

دستاوردهای مهم و اهم مباحث مطروحهمحل مالقاتتاریخ مالقاتعنوان مالقات

انستان دیدار نایب رئیس اتاق بازرگانی قندهار افغ
ی با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی به میزبان

اتاق مشهد
بازرگانی مشهداتاق98/02/10

ی بر حرکت به سوی انتقال دانش فنی و سرمایه گذاری پایدار، بهره گیرتأکید
از ظرفیت تخصصی اتاقهای مشهد و قندهار برای تعامالت سازنده، نگاه سرمایه 
گذاری به ظرفیت های افغانستان و والیت قندهار، تمرکز بر توسعه ظرفیتها و

زیرساختها در امر صادرات به جای تمرکز صرف بر کاالهای مصرفی

مالقات ها

اطالع رسانی و پیگیری هاتعداد مشاوره هاتعداد گزارش ها

1532
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:وگوی دولت و بخش خصوصیشورای گفت
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1398/02/26:جلسهتاریخ65:جلسهشماره

استانی

ومعادنیع،صنابازرگانی،اتاقگردیدمقررکار؛وکسبمحیطبهبودقانوندرصدیبیستاجرایپیرامونجلسهدرشدهمطرحمباحثبهتوجهبا1.
ابالغمنضتانمایدمنعکسرضویخراساناستانداریبهونمودهاستخراجمستمربصورترااستاندرقانوناجرایعدممصادیقاستان،کشاورزی

هایدستگاهاثرگذاریمیزانخصوصدرقانون،این14مادهوفقگووگفتشورایبهآنهامعاونینمعرفیبهتاکیدو،اجراییدستگاههایبه
اجراییگاهدستحوزهدرکاروکسبمخلمقرراتوقوانیناستخراجبراینکهضمنپذیردصورتالزماقدامکاروکسبمحیطرتبهبهبوددراجرایی

.گردیدتاکیدشورادبیرخانهبهآنانعکاسو
سومینوصتشمصوبهموضوع)ارادهومیلبدونبیکاریمصادیقتعیینخصوصدرشورادبیرخانهجلسهدرگرفتهصورتتوافقاترونداززارشیگ2.

خشبذیربطهایتشکلواجتماعیتامینواجتماعیورفاهکاروتعاون،کلادارهدوکلمدیرانحضورباکه(استانگویوگفتشورایجلسه
بخشودولتگویوگفتشورایدبیرخانهرئیستوسطمشاورمهندسانانجمنتاسیساتی،وساختمانیهایشرکتانجمنجملهازخصوصی
.گردداییاجرشورامصوبهابالغباگردیدمقررورسیدتصویببهمواردیآرااتفاقبهالزمتوضیحاتازپسکهگردیدارائهجلسهبهخصوصی،

مسافرتاتخدمدفاترومشهدمسافربریهایشرکتبیناختالفرفعروندازگزارشیخصوصیبخشودولتگویوگفتشورایدبیرخانهرئیس3.
کارفرماییصنفیانجمنمابینفیکهاینامهتفاهمونمودارائهجلسهبهگرفتهصورتتوافقاتفرآیندچگونگیوزیارتیوجهانگردیهوایی،
دارهانظارتباورضویخراسانزیارتیوجهانگردیهوایی،مسافرخدماتدفاترکارفرماییصنفیانجمنوحومهومشهدمسافربریهایشرکت

ایشرکتهظرفیتازاستفادههدفبااستانگردشگریوفرهنگیمیراثکلادارههمکاریواستانمسافربریهایپایانهونقلوحملکل
تفاهماین.فتگرقرارتاییدموردآراءاتفاقبهکهگردیدقرائتبودگردیدهتنظیممجوزفاقدواحدهایفعالیتبرالزمهاینظارتانجاموگردشگری

.االجراستالزمصورتجلسهاینابالغتاریخازنامه

 وگو و یک جلسه شورای گفت و گوگفتدبیرخانه شورای برگزاری پنج جلسه

مشروح گزارش و مصوبات جلسه شصت و پنجم شورای گفتگو با کلیک بر روی آیکون       قابل دسترسی می باشد.

http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-26-02-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-26-02-98.pdf
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1398/02/26: تاریخ جلسه65: شماره جلسه

استانی

باهادهیاریوهاشهرداریسازمانبینتنظیمیهاینامهتفاهموساختمانیکارگرانبیمهقانون5مادهاجرایروندوچگونگیازمفصلیگزارش4.
دبیرخانهرئیستوسطعوارضدرصد15مجموعمشمولمصادیقتعییننحوهازایسلیقههایبرداشتوآنبعدیاصالحاتواجتماعیتامینسازمان
وصی،خصبخشهایتشکلنظراتبیانونظرتبادلوبحثازپسکهگردیدارائهجلسهبهاستانخصوصیبخشودولتگویوگفتشورای

درگرفتهصورتتوافقاترونداززارشیگ:گردیدمقررواتخاذزیرتصمیماتآرااتفاقبهاجتماعیتامینکلمدیرواسالمیشورایمجلسنمایندگان
باکه(اناستگویوگفتشورایجلسهسومینوشصتمصوبهموضوع)ارادهومیلبدونبیکاریمصادیقتعیینخصوصدرشورادبیرخانهجلسه
تمانیساخهایشرکتانجمنجملهازخصوصیبخشذیربطهایتشکلواجتماعیتامینواجتماعیورفاهکاروتعاون،کلادارهدوکلمدیرانحضور

الزموضیحاتتازپسکهگردیدارائهجلسهبهخصوصی،بخشودولتگویوگفتشورایدبیرخانهرئیستوسطمشاورمهندسانانجمنتاسیساتی،و
.گردداجراییشورامصوبهابالغباگردیدمقررورسیدتصویببهمواردیآرااتفاقبه
بودرسیدهوراشدبیرورئیسامضاءبهکهتقدیریلوحاهدابااعضاازجلسهایندرتعاونی،وخصوصیبخشاعضایعضویتزمانمدتپایانبهتوجهبا5.

.آیدبعملدعوتجدیدافرادازآیندهجلسهدرشدمقرروگردیدتقدیر

ملی و  
فراگیر

12ادهمببنداستانیکمیتهجاریسالجلسهسومیندرکهاجراییهایدستگاهواصنافحوزهدرکاروکسبمخلمجوزهاییامرتبطپیشنهادات•
موردزیرحشربهوشدمطرحشوراجلسهدربودگرفتهقراربررسیموردگووگفتشورایدبیرخانهجلسهششمیننیزوتوسعهدائمیاحکامقانون

ایراناصنافاتاقطریقازاصنافاتاقومربوطهوزارتخانهطریقازاستانتجارتومعدنصنعت،سازمانپیگیریضمنگردیدمقرروگرفتقرارتصویب
.شودپیگیرینیزمرکزگویوگفتشورایطریقازدولتبهارائهوپیشنهادبرای

 وو یک جلسه شورای گفت و گگوو ت فگدبیرخانه شورای برگزاری پنج جلسه
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:بررسیوپیگیریموردموضوعات

2جلسه شماره 

98/02/07مورخ

وروستائیانکشاورزان،اجتماعیبیمهصندوقکارگزاری97/11/28مورخ414//97/61176شمارهنامهموضوعاتبررسیوطرح

.استانکشاورزجامعهبهرسانیخدماتدرصندوقاینرویپیشموانعبارابطهدراستانعشایر

3جلسه شماره 

98/01/24مورخ

120/1813833شمارهنامهمندرجاتموضوعمرتبطاجراییهایدستگاهواصنافحوزهدرکاروکسبمخلمجوزهایعناوینارائه

صمتسازمان1398/01/21مورخ
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کارت عضویتکارت بازرگانی

مجموع تمدیدصدورتمدیدصدور

حقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقی

24383744310520181

جمع کل وزن ناخالصجمع ارزش دالریتعدادصدور گواهی مبدأ

35119880523.6414823377.94شش برگیAفرم 

20913896525.0327587593.46برگی3گواهی مبدأ 

گواهی قبولیرثبت کارنه تیسفید ابطالیصادراتیوارداتیفروش
الشه کارنه 
عودت شده

مجموعتمدید گواهیگواهیابطال

43425240103193167تعداد
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عنوان دپارتمان آموزشیعنوان دوره آموزشی
مدت دوره

(ساعت)
تعداد 

شرکت کننده
ساعت-نفر

1620320یتجارت  بین الملل و مهارت های بازرگاندوره کلیات بازرگانی خارجی

1624384صدور کارتصدور کارت بازرگانی

2510بازرگانیتوجیهی کارت بازرگانی-توجیهی

2129609یتجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانقانون امور گمرکی، ترخیص کاال و دور اظهاری

258116یتجارت  بین الملل و مهارت های بازرگان(قال تجربهگفتگو با فعاالن حوزه کسب و کار با رویکرد انت)ارزش آفرینان 

920180کسب و کار،کارآفرینی و فن بازاربازاریابی کسب و کار در اینستاگرام

و توزیع و عرضه ( GSP)، نگهداری(GMP)آشنایی با شرایط خوب تولید 
(GDP)

816128تشکل ها

218168مالی و حسابداریحسابداری مالی مقدماتی

:گرفتهانجاممهماقدامات

طبیعیمنابعکلادارهرضوی،خراسانکشاورزیمهندسینظامسازمانمیانهمکاریمشترکهایزمینهبررسیمحوریتبا98/02/28تاریخدرایجلسه•

عرصهاینفعاالنوبردارانبهرهترغیبهمچنینوکشاورزیبخشکارشناسانومهندسانبهآموزشیخدماتارائههدفباومشهداتاقآموزشمرکزواستان

.گردیدبرگزارتولید،کاراییوکشاورزیهاینهادهوریبهرهسطحافزایشجهتدرکاربردیهایآموزشدریافتبه
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مراجعین به کتابخانهتعداد کل حاضرینه یا نشستتعداد جلس

112219جلسه60

ردیف
بیشترین تعداد حاضرین کالس یا کارگاه  

به ترتیب ردیف

قانون گمرکی1

کلیات کارت بازرگانی2

ارزش آفرینان-اینستاگرام  3

ESOتکنیکهای حرفه ای -حسابداری مقدماتی  4

EF6 &EF12زبان خارجی تخصصی و همکاران انگلیسی 5

ردیف
بیشترین تعداد کالس یا کارگاه  

به ترتیب ردیف

EF6 &EF12زبان خارجی تخصصی و همکاران انگلیسی 1

اینستاگرام-حسابداری مقدماتی  -کلیات کارت بازرگانی  2

ردیف
بیشترین تعداد حاضرین جلسه یا نشست

به ترتیب ردیف

نهاد اقتصاد مقاومتی1

دبیرخانه شورای گفت و گو2

12کمیته ماده 3

ردیف
بیشترین تعداد جلسه یا نشست

به ترتیب ردیف

نهاد اقتصاد مقاومتی1

دبیرخانه شورای گفت و گو2

12کمیته ماده 3

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی4
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اطالع رسانی و پیگیری هاتعداد مشاوره هاتعداد گزارش ها

2-11

مراسم/همایش/عنوان جلسه
تاریخ 

اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

سازمان صمت98/02/11شهدجلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی م
برنامه تعیین ساعت کار صنوف در ماه مبارک رمضان ،طرح حق  : بررسی موضوعات

...عضویت پیشنهادی تعدادی از اتحادیه ها و 

جلسه اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و 
مهندسی خراسان

97، ارائه گزارش سال 98اهداف اتحادیه در سال : طرح موضوعاتاتاق2ساختمان شماره 98/02/12

برگزاری مجمع عمومی موسس انجمن شرکتهای 
دانش بنیان استان خراسان رضوی

-اتاق بازرگانی مشهد98/02/15

سازمان صمت98/02/22شهدجلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی م
یت  گزارش بررسی مشارکت اتحادیه های صنفی مشهد در سامانه ستاد ، طرح حق عضو

...پیشنهادی تعدادی از اتحادیه های صنفی مشهد و 



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:دفتر ارتباط با اعضاء
11

امور مالیاتی
امور بانکی و 

تسهیالت
کارروابطتأمین اجتماعیتحقیقات بازار

خدمات  
بازرگانی

امور حقوقی و 
داوری

24135610409

37: مجموع مصوبات35:تعداد پرونده های بررسی شده5: تعداد جلسات برگزار شده

تعدادموضوعتعداد مصوبات حوزه

18تأمین اجتماعی
17تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم

1مساعدت سازمان نسبت به رسیدگی مجدد پرونده

19مالیات
17تقسیط بدهی

2بررسی مجدد پرونده و رفع شکایت متقاضی

0بررسی شکایات متقاضی0گمرک

تعداد پرونده های رسیدگی شدهتعداد جلساتاتاقنمایندگان

--هیأت حل اختالف مالیاتی

190-هیأت حل اختالف تأمین اجتماعی

هیلکارگروه ستاد تس

قهای تخصصی اتامشاوره

نمایندگان اتاق در 
های حل اختالفهیأت
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:اطالع رسانی و خبر

مورد اخبار بارگذاری شده در تلگرام622•
مورد اخبار بارگذاری شده در سایت اتاق250•
مورد عکس و فیلم خبری از برنامه های اتاق382•

:روابط عمومی و انتشارات

:جلسات

اردیبهشت 12( پوشش کامل خبری و تصویری)نشست تخصصی فعاالن پسته ایران •
(پوشش خبری و تصویری-مورد12)جلسات دبیرخانه نهاد اقتصاد مقاومتی •
مجری و پوشش کامل)نشست ارزش آفرینان با حضور مهندس شریعتی مقدم •

(  خبری و تصویری

نشست اتاق ایران و افغانستان با حضور هیأت افغانی •
جلسه مجمع مؤسس انجمن شرکتهای دانش بنیان •
شورای گفت و گو  -12کمیته ماده -جلسات دبیرخانه شورای گفت و گو•
جلسه افطاری در مرکز توانبخشی فتح المبین •

:اقدامات مهم

چاپ و تکثیر دی وی دی مربوط به جلسه ارزش آفرینان با حضور مهندس •
شریعتی مقدم و نیز نشست فعاالن پسته ایران 

12عنوان کتابچه مربوط به شورای گفت و گو و کمیته ماده 3چاپ و تکثیر •

جمع بندی و ارائه گزارش تکمیلی کمکهای غیرنقدی اتاق به سیل زدگان•

2سفارش و تهیه و ساخت تابلو اعالنات ویژه اتاق •

تهیه و اعالم سوژه های مورد نظر برای روزنامه دنیای اقتصاد •

به دفتر پایش 98ارائه برنامه های مهم روابط عمومی برای سال •

:ارتباطات و رسانه ها

مورد ارتباط و هماهنگی با رسانه ها21•
مورد تولیدات چند رسانه ای8•
یمورد پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفن253•
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اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریتاریخ برگزاریمراسم/همایش/عنوان جلسه

ت و شرکت در دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دول
بخش خصوصی

اتاق 2ساختمان شماره 98/02/02
تان بررسی مسائل و مشکالت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران اس
تان در بررسی موضوعات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اس

تان رابطه با موانع پیش روی این صندوق در خدمات رسانی به جامعه کشاورز اس

برگزاری جلسه با معاون مدیر کل منابع طبیعی خراسان
رضوی در  توسعه گیاهان دارویی منطقه کاشمر 

98/02/05
و اداره کل منابع طبیعی
آبخیزداری خراسان 

رضوی

وکاشمرمنطقهداروییگیاهانتوسعهجهتاقداماتبررسیونظرتبادل
کوهسرخ

قانون 12شرکت در دومین جلسه دبیرخانه بند ب ماده 
احکام دائمی توسعه

اتاق 2ساختمان شماره 98/02/07
باابطهردراستانعشایروروستائیانکشاورزان،اجتماعیبیمهصندوقمشکالت

استانکشاورزجامعهبهرسانیخدماتموانع

ه به شرکت در جلسه ارزش آفرینان با رویکرد انتقال تجرب
حضور مهندس شریعتی مقدم

اتاق 2ساختمان شماره 98/02/11
ویننعاملمدیرتوسطزعفرانتخصصیکاروکسبزمینهدرتجریهانتقال

زعفران

ی بازار برگزاری نشست فعاالن پسته کشور پیرامون چالشها
98ایران در سال 

98/02/12
ساختمان مرکزی اتاق 

بازرگانی مشهد
(کنیدکلیلک)98سالدربازارچالشهایوایرانپستهوضعیت

98/02/12برگزاری کارگاه تخصصی باغبانی پسته
ساختمان مرکزی اتاق 

بازرگانی مشهد
پستهکشتبهمربوطموضوعاتپاسخوپرسشوتخصصیبررسی

98/02/15شرکت در جلسه هیات تحریه نشریه ترویجی زعفران
مرکز تحقیقات و آموزش

کشاورزی و مناطع 
طبیعی خراسان رضوی

ترویجیهنشریتحریریههیاتعضوبعنواناتاقکشاورزیدفترسرپرستانتخاب
جاریسالریزیبرنامهجهتزعفران

http://www.mccima.com/files/agriculture/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 %D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87.pdf
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:اقدامات مهم

ارسال پیشنهادات کارشناسی دفتر کشاورزی در خصوص قانون پیشنهادی سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر•

در بررسی کارشناسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی طرح شده توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی•

خصوص تسهیالت بخش کشاورزی

بررسی کارشناسی پیس نویس تفاهم نامه پیشنهادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اتاق•

:گزارشات و مستندات

(کلیک کنید)98تهیه سومین خبرنامه دفتر کشاورزی اتاق در سال •

(کلیک کنید)98تهیه چهارمین خبرنامه دفتر کشاورزی اتاق در سال •

(کلیک کنید)98تهیه پنجمین خبرنامه دفتر کشاورزی اتاق در سال •

(کلیک کنید)تهیه گزارش آمار و اطالعات تولید و صادرات پسته و دالیل افت صادرات پسته در کشور•

http://www.mccima.com/files/agriculture/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 - %D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA 98.pdf
http://www.mccima.com/files/agriculture/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 - %D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA 98-4.pdf
http://www.mccima.com/files/agriculture/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 - %D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA 98-5.pdf
http://www.mccima.com/files/agriculture/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1 %D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87.pdf
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نوع گزارشعنوان گزارش

آماریاعطایی تبدیل شده به مانده تسهیالتتسهیالت 

آماریهزینه سرمایه گذاری برای هر واحد اشتغال در کشورهای منتخب

آماریشاخص های کارگاه های صنعتی خراسان رضوی

آماریآیا نقدینگی در تمام کشورها به تورم منتهی می گردد؟

تحلیلیعلت کمبود سرمایه یا نبود سازمان دهنده: توسعه نیافتگی کشور

تحلیلیحل مشکل بهم ریختگی ساختار تولید

آماریهاتسهیالت پرداختی بانک ها به بخش غیر دولتی در استان خراسان رضوی بر حسب بخش

تحلیلی-اماری (کنیدکلیک)کشورمورد کاوی منابع ارزی از 

تحلیلیگزارش تحلیلی در خصوص داده های اماری

اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریتاریخ برگزاریمراسم/همایش/عنوان جلسه

---شرکت در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مباحث پولی و بانکی

---تهران–شرکت در همایش سیاستهای پولی و مالی 

-دانشگاه عالمه-تولیدنقش پول در همایش درشرکت 

:اقدامات مهم

تهیه گزارش کاملی در خصوص  •

مباحث خروج ارز از کشور ارائه 

اسالید حاوی متن 274حدود 

تحلیلی و اماری

http://www.mccima.com/files/d-pajoohesh/1398/980208.pdf

