
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 هاو برنامه هادفتر پایش طرح

 

 

 7931 بهمن



  

 
  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 رضوی خراسان

 (4931 لغایت 4934) ساله 4 مروری بر عملکرد

  مشهد ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق
 94 از   2صفحه

  

 

(4931 لغایت 4934)مشهد  ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق ساله 4 مروری بر عملکرد    2 

 

 فهرست

 

 صفحه           عنوان

 

 3 ........................................................................................... عملکرد اتاق از نگاه آماربخش اول: 

 12 .......................................................................... دستاوردها و اقدامات شاخص اتاقبخش دوم: 

 22 ............................................................................................................................. شده برگزار هایهمایش

 22 ..................................................................................................................................... اتاق هایکمیسیون

 22 ............................................................................................................................................ الملل بین امور

 04 ................................................................................................................................................ تشکلها امور

 04 ................................................................................................................................... دفتر ارتباط با اعضاء

 04 ......................................................................................................................................... خدمات بازرگانی

 04 .............................................................................................. ی دولت و بخش خصوصیگووگفت شورای

 32 ................................................... کشور توسعه برنامه دائمی احکام قانون 22 ماده( ب) بند موضوع کمیته

 35 .............................................................................................................................................. مرکز آموزش

 46 ............................................................................................................................................. روابط عمومی

 60 .......................................................................................................... تجاری مشاوره و بازار تحقیقات دفتر

 64 .................................................................................................................................. توسعه و اقتصاد دفتر

 42 .........................................................................................................................داوری مرکز و حقوقی دفتر

 54 ............................................................................................................................................ کشاورزی دفتر

 



  

 
  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 رضوی خراسان

 (4931 لغایت 4934) ساله 4 مروری بر عملکرد

  مشهد ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق
 94 از   3صفحه

  

 

(4931 لغایت 4934)مشهد  ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق ساله 4 مروری بر عملکرد    9 

 

 

 

  

 

  

 بخش اول:

گاه آمار عملکرد ااتق از ن
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 داخلی اتاق: جلسات

برگزار شده  ت رئیسه تاکنونجلسه هیأ 46ت نمایندگان، جلسه هیأ 40در دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق مشهد در مجموع 

 است.

 جلسات هیأت رئیسه جلسات هیأت نمایندگان دوره گزارش

 24 24 50سال 

 24 26 53سال 

 22 26 54سال 

 26 22 56سال 

 78 46 مجموع

 

 ها:کمیسیون

 :از عبارتند که دارد تخصصی کمیسیون 24 مشهد بازرگانی اتاق هشتم، دوره در اتاق، محترم نمایندگان تیأه مصوبه براساس

 قای حمیدیبه ریاست جناب آ کارآفرینی و کار و کسب محیط کمیسیون بهبود -2

 کمیسیون تجارت به ریاست جناب آقای روشنک -2

 کمیسیون حقوقی و قضائی به ریاست جناب آقای بهاروند -2

 کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت به ریاست جناب آقای زمانیان -0

 کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی به ریاست جناب آقای باقری -3

 کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی به ریاست جناب آقای رئیسی -4

 کمیسیون صنعت به ریاست جناب آقای احمدی سلیمانی -6

 کمیسیون کشاورزی و آب به ریاست جناب آقای شریعتی مقدم -4

 ای قانعیکمیسیون گردشگری و خدمات به ریاست جناب آق -5

 کمیسیون معدن و صنایع معدنی به ریاست جناب آقای پور فتح اهلل -24
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ه کمیسیون مشورتی با حضور اعضاء برگزار شد. در جدول زیر تعداد جلسات به تفکیک هر جلس 224در این دوره در مجموع 

 کمیسیون در هر سال ارائه شده است.

 مجموع 48سال  44سال  49سال  46سال  نام کمیسیون ردیف

 21 6 4 6 3 کارآفرینی و وکار کسب محیط بهبود 2

 94 5 24 4 0 تجارت 2

 22 3 6 22 2 قضائی و حقوقی 2

 92 3 6 22 6 ترانزیت و نقل و حمل 0

 94 5 4 6 6 مالی تامین و گذاریسرمایه 3

 22 0 4 0 4 مهندسی و فنی خدمات صدور 4

 22 3 6 6 6 صنعت 6

 45 5 20 24 4 آب کشاورزی، 4

 99 5 26 6 4 گردشگری و خدمات 5

 93 24 22 22 3 معدنی صنایع معدن، 24

 323 12 32 32 52 مجموع
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 دوره گزارش
تعداد جلسات 

 هاکمیسیون

تعداد جلسات 

 هاکمیته

تعداد گزارشات 

 تهیه شده

تعداد سمینارها و 

 های آموزشیکارگاه

 23 22 02 34 50سال 

 24 34 222 52 53سال 

 03 33 220 54 54سال 

 20 04 54 62 56سال 

 422 421 932 942 مجموع
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 :های بین المللیپذیرشی و مالقات های اعزامی،تهیأ

مورد مربوط  7اعزام، پذیرش و مالقات بین المللی انجام گرفت که از این تعداد  47در مجموع در دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق 

 .مورد مالقات بین المللی انجام گرفته است 31مورد مربوط به پذیرش هیأت و  17به اعزام هیأت، 

 هامالقات تذیرش هیأپ تأاعزام هی دوره گزارش

 5 4 2 50سال 

 3 24 2 53سال 

 22 6 2 54سال 

 6 3 2 56نه ماه سال 

 31 17 7 مجموع

 

 امور تشکلها:

 تعداد اعضاء تشکلها تعداد تشکلها دوره گزارش

 2244 24 50 سال

 2244 24 53سال 

 2244 22 54سال 

 2252 22 56سال  هنه ماه

 

 

 خدمات بازرگانی:

ثنی، ابطال، رفع ابطال، انتقال از جمله صدور، تمدید، الممورد خدمات بازرگانی  1945سال اخیر  0مشهد طی  در اتاق بازرگانی

-در هر سال ارائه می اجرایی در حوزه کارت عضویت و کارت بازرگانیاقدامات به تفکیک در جدول زیر ارائه شده است که ... و

 گردد.
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 دوره گزارش

کارت عضویتکارت بازرگانی

تمدیدصدورتمدید صدور جمع کل

 حقوقیحقیقی حقوقیحقیقی حقوقیحقیقی حقوقیحقیقی

3552504242222414 224 246 242 50سال 

 2341 244 22 36 00 234 252 224 242 53سال 

 2413 226 42 33 202 242 244 224 240 54سال 

 2124 242 02 24 26 200 245 242 222 56سال نه ماهه 

 9743 719 293 274 142 2499 2379 2329 473 مجموع
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   آمار گواهی صادره:

 باشد.می 28228به تعداد  56تا  50شش برگی و گواهی مبدأ سه برگی( طی سالهای  Aهای صادره )شامل فرم مجموع گواهی

 جمع کل وزن ناخالص جمع ارزش دالری تعداد دوره گزارش

 235.240.242 222.642.462 2623 50سال 

 230.263.665 263.422.264 2635 53سال 

 244.226.222 434.224.420 3222 54سال 

 203.204.622 242.444.502 0222 56سال نه ماهه 

 4242122482484 4222224492822 41441 مجموع
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 کارنه تیر:

 باشد.می 8149در مجموع به تعداد  56تا  50کارنه تیر انجام شده طی سالهای خدمات 

 مورد 1816: 50کارنه تیر سال 

 مورد 3192: 53کارنه تیر سال 

 مورد 2131: 54کارنه تیر سال 

 مورد 2294: 56ماهه سال  5کارنه تیر 
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 صادراتی وارداتی فروش دوره گزارش
سفید 

 ابطالی

 ثبت

 کارنه تیر 

گواهی 

 قبولی

الشه کارنه 

 عودت شده
 مجموع

 1816 625 202 322 6 246 204 644 50سال 

 1123 453 00 044 4 222 200 324 53سال 

 2131 226 44 202 22 224 62 242 54سال 

 2294 244 02 244 24 204 24 235 56سال نه ماهه 

 1235 2241 441 4592 42 4422 939 4284 مجموع
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 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:

 

 دوره گزارش
تعداد جلسات دبیرخانه 

 شورای گفت و گو

تعداد جلسات 

 شورای گفت و گو

تعداد مصوبات شورای 

تعداد جلسات شورا  گفت و گو

 ریاست استانداربه 
 استانی ملی

 4 03 5 23 50سال 

 22 05 22 22 02 53سال 

 24 62 23 22 00 54سال 

 24 32 43 24 02 56ماهه سال  5

 34 248 213 61 243 مجموع
 

 

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: 21کمیته بند ب ماده 

 

 

 دوره گزارش
تعداد 

 جلسات

تعداد 

 مصوبات
 موضوعات

 ارجاع به ملی و دبیرخانه شورا

 ملی ارجاع شورا

 - - مالیاتی، کشاورزی، تامین اجتماعی 24 23 50سال 

 22 23 مالیاتی، معدن، حمل و نقل، پیمانکاران، تامین اجتماعی 244 22 53سال 

 25 25 مالیاتی، تامین اجتماعی، کشاورزی 245 24 54سال 

 22 23 گذاری خارجی، ارزی، کشاورزیمالیاتی، تامین اجتماعی، سرمایه 33 20 56سال نه ماهه 

 92 44 - 176 83 مجموع
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 مرکز آموزش:

 دوره گزارش
تعداد کارگاه/ دوره/ 

 آموزشی سمینار
 ساعت -نفر 

 22.442 23 50سال 

 24.242 42 53سال 

 24.044 242 54سال 

 23.622 60 56سال نه ماهه 

 761249 183 مجموع
 

 

 

 

 گمرک: و اجتماعی تامین مالیات، کارگروه

پرونده 2220که در مجموع شده است جلسه کارگروه مالیات، تامین اجتماعی و گمرک برگزار  222طی دوره هشتم هیأت نمایندگان، 

مورد مرتبط با  662مصوبه گردیده است. از میان این تعداد مصوبات  2244مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است که منجر به 

 مورد مرتبط با امور مالیاتی می باشد. 052امور تامین اجتماعی و 
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 تعداد پرونده تعداد جلسات دوره گزارش
 مصوبات

 یامور مالیات 

 مصوبات 

 تأمین اجتماعی

مصوبات 

 گمرک

 مجموع

 مصوبات

 48 2 20 42 56 24 50سال 

 321 - 252 225 222 20 53سال 

 348 0 246 264 204 25 54سال 

 641 - 236 223 066 25 56ماهه سال  نه

 4228 5 114 432 4294 422  مجموع
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 ارائه خدمات مشاوره ای:

 امورمالیاتی دوره گزارش
امور 

 انکیب

تحقیقات 

 بازار

تأمین 

 اجتماعی

روابط 

 کار

خدمات 

 بازرگانی

حقوقی امور 

 و داوری

قراردادهای 

 بین المللی
 مجموع

 425 - - - - - - - - 50سال 

 242 65 00 - 021 56 00 020 202 53سال 

 182 9 - 70 021 77 000 065 216 54سال 

 824 - 71 202 61 67 050 005 020 56سال ماهه  نه

 2442 55 89 952 233 433 952 932 551 مجموع
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  مشهد ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق
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 های حل اختالف تأمین اجتماعی و مالیاتی:نمایندگان اتاق در هیأت

 

 دوره گزارش
ت حل أهیتعداد پرونده 

 تأمین اجتماعیاختالف 

ت حل أهیتعداد پرونده 

 امور مالیاتیاختالف 
 مجموع

 1767 2023 2022 50سال 

 4637 2222 2223 53سال 

 4832 2464 2422 54سال 

 6816 2444 2224 56نه ماهه سال 

 

 

 :دفتر حقوقی و مرکز داوری

 

 
 56 سال ماهه 5 54سال  53سال  50سال 

 حقوقی داوری حقوقی داوری حقوقی داوری حقوقی داوری

 24 24 20 26 22 23 23 24 مکاتبات

 22 4 23 2 20 4 2 26 جلسات

 20 24 22 24 23 3 24 44 بررسی و اظهار نظر
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 :تجاری مشاوره و بازار تحقیقاتدفتر 

 

 تعداد گزارش تحلیلی تعداد گزارش مشاوره تعداد مشاوره دوره گزارش

 4 - - 50سال 

 42 22 82 53سال 

 41 38 442 54سال 

 8 494 422 56سال نه ماهه 

 93 283 952 مجموع
 

 

 :توسعه و اقتصاد دفتر

 

 تعداد گزارش آماری تعداد گزارش تحلیلی دوره گزارش

 24 44 50سال 

 28 22 53سال 

 48 48 54سال 

 25 22 56سال نه ماهه 

 422 442 مجموع
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 :دومبخش 

مات شاخص  ااتق  دستاورداه   و  اقدا
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 های برگزار شده:همایش

 

 46سال 

 برگزاری سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار -

 تجاری خراسان رضوی و لهستان -ادیبرگزاری همایش مشترک اقتص -

 49سال 

 برگزاری همایش برندینگ با رویکرد رقابت پذیری پایدار  -

 نکوداشت زنده یاد سیدجواد شهرستانیبرگزاری  -

 برگزاری چهارمین همایش ملی صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب و کار -

 برگزاری همایش داوری -

 استان خراسان رضوی 53مشارکت در برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر سال  -

 44سال 

 برگزاری همایش آموزشی مباحث نوین در مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در کشاورزی -

 "کارنه تیر، سند فرصت یا تهدید" آموزشی همایشبرگزاری  -

 برگزاری پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار -

 استان خراسان رضوی 54مشارکت در برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر سال  -
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 48نه ماهه سال 

 کشور های سراسربرگزاری همایش و اجالس هیأت نمایندگان اتاق -

 برگزاری همایش مالکیت فکری و معنوی -

 "راهکارها و ها علت ایران، اقتصاد خودماندگی در" همایش نخستینبرگزاری  -

 "رضوی خراسان ویژه سوغات بندی بسته طراحی"برگزاری همایش  -

 "کار و کسب محیط بهبود رویکرد با پایدار توسعه" همایش ملی برگزاری ششمین -

 با همکاری مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران "آب در شرق کشورمدیریت "برگزاری همایش  -

 استان خراسان رضوی 2256مشارکت در برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر سال  -

 رویداد کارآفرینان با رویکرد انتقال تجربه پیشکسوتاندو نوبت برگزاری  -

 

 های اتاق:کمیسیون

 

 طریق این از اعضاء و کندمی برقرار با اعضاء مستقیمی ارتباط خود تخصصی کمیسیون 24 طریق از مشهدبازرگانی  اتاق

 هایکمیسیون جمله از مشهد اتاق هایکمیسیون در .کنند منتقل اتاق به خود را هایدغدغه و مشکالت و مسائل توانندمی

 فنی مهندسی، خدمات صدور آب، و کشاورزی صنعت، ترانزیت، و حمل و نقل قضایی، و خدمات، حقوقی و گردشگری تجارت،

 مسائل خود تخصصی حوزه بر عالوه مالی، اعضا تأمین و گذاری سرمایه و معدنی صنایع و معدن کار، و کسب محیط بهبود

 به بازرگانی اتاق نظرات دهیشکل در و داده قرار تحلیل و نقد بررسی، را مورد المللیبین موضوعات و کشور اقتصاد عمومی

 رئیسه هیأت از طریق تحلیل و پیشنهاد نقد، گزارش، صورت به نظرات نقطه این دارند. مؤثری نقش قوه مشاور سه عنوان

 کارشناسی کار انجام با و گفتگو شورای دبیرخانه طریق کمیسیونها از خروجی همچنین گیرد.می قرار نهادها سایر اختیار در اتاق

 گفت توانمی هاکمیسیون تعریف در .شودمی منتقل استان اجرایی هایدستگاه به عملیاتی شدن برای شورا این در تر عمیق

 توسعه و رشد موجبات کردن فراهم برای را تشکل این هایسیاست که بازرگانی هستند اتاق مشورتی و فکری بنای سنگ آنها

 گذارند، می تأثیر به کمیسیون مربوط حوزه بر که را اقتصادی قوانین و هابرنامه و کنندمی فرموله استان و اقتصادی کشور

 .کنند می تهیه را خصوصی بخش مواضع و موشکافی

 هیأت هشتم در دوره کمیسیونها جلسات کار شروع همزمان با 2250 مهرماه ابتدای از خصوص به و های اخیرسال در

 مراکز در اتاق هاینکمیسیو جایگاه سالها این در است.شده  ایجاد آنها فعالیت در چشمگیری پیشرفتهای نمایندگان،
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 ارتباطی پل کمیسیونها نقش حاضر حال در ارتقاء یافته است. استان سطح در سازیتصمیم و گیریسیاستگذاری، تصمیم

 شورای گفتگو، شورای دبیرخانه با هاکمیسیون و همکاری موثر ارتباط دارند. را خود ذینفعان و اعضا و اتاق بین تخصصی

 خروجی کمیسیونها شدن کارآمدتر باعث اخیر سالهای طی در که است مثبتی اتفاقات دیگر اتاق از آموزش مرکز و پژوهشی

 هایکمیته قالب در ذینفعان و حضور اعضا با کارشناسی بدنه ایجاد هاکمیسیون مثبت اقدامات از دیگر یکی .است شده

 خود با مرتبط موضوعات خصوص در کارشناسی کار انجام اتاق های تخصصیکمیسیون همه حاضر حال در است. تخصصی

 به نیز ایران اتاق و اتاق مشهد کمیسیونهای از برخی بین موثر ارتباط کنند. ایجادمی پیگیری تخصصی هایکمیته در را

 پیگیری و شودمی ایران اتاق به موضوعات انتقال باعث خود این ارتباط که است کرده شایانی کمک کمیسیونها شدن اثربخش

 ابتدای در کمیسیونها همه کمیسیونها، کاریموازی از به منظور جلوگیری .کندمی پذیر امکان را ملی در سطح موضوعات این

 کنند. می اتاق ارائه تخصصی کمیسیونهای هماهنگی امور دبیرخانه به را خود کاری هایسال اولویت هر

 و شودمی ارائه کارشناسی گزارشات جلسات کمیسیونها، دستور کارهای و موضوعات همه خصوص در اخیر سالهای در

تر، دقیق کمیسیونها مصوبات تا شده باعث خود این که شودنمی مطرح جلسات کمیسیونها در خام صورت به موضوعات

 .باشد هدفمند و شده کارشناسی

ه های بخش خصوصی، آیین نامها و کارشناسان تشکلو روسای کمیسیون جلسه با حضور دبیران 24طی برگزاری  50در سال 

. تدوین و به تصویب هیأت نمایندگان اتاق رسیدهای تخصصی اتاق مشهد چگونگی تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون

اق دبیر اتها و های تخصصی اتاق با هماهنگی مسئول نظارت راهبردی کمیسیونهای ارزیابی کمیسیونهمچنین شاخص

 تدوین شد.

 هشتم دوره نمایندگان هیات تصویب به تبصره 22 و ماده 24 در تخصصی هایکمیسیون  اداره و تشکیل چگونگی نامه آئین

 طرف زا اتاق تخصصی کمیسیونهای راهبری نظارت مسئول عنوان به طیبی مهندس آقای جناب نامه آئین این در و رسید

 .گردیدند منصوب اتاق محترم ریاست

 :از عبارتند شرایط این که شد تعیین نفری 3 کمیته یک در مشهد اتاق تخصصی هایکمیسیون در عضویت شرایط همچنین

 (.باشد اعتبار دارای نامبرده کارت) رضوی خراسان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق عضو -

 (کشوری و استانی نمونه صادرکننده یا کارآفرین یا صنعتگر) .باشد کشوری و استانی نمونه اقتصادی فعاالن میان از -

 کمیسیون تخصصی رشته در خبره و دانشگاه علمی هیات عضو -

 اتاق ادواری نمایندگان هیات عضو -

 نمایندگان هیات هشتم دوره کاندیدای -

 (پروریجانشین و گرایی جوان منظور به. )باشد اتاق جوان اقتصادی فعاالن از -
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 نفر 23 از حداکثر کمیسیون هر نامهآئین طبق بر که مشخص، اتاق گانهده کمیسیونهای اعضای فوق هایشاخص اساس بر

 .شدند تشکیل ثابت عضو

 :سال اخیر 6طی  هااهم موضوعات مطروحه در کمیسیون

 وکارکمیسیون بهبود محیط کسب

میزان درآمدهای جذب شده در استان در جلسه شورای رضوی و رآمدهای مالیاتی در استان خراسان ارائه گزارش در زمینه د -

 گو وگفت

 و ارائه به اتاق ایران  های اجراییها در سطح دستگاهوکار در استانتهیه چارچوب بومی پایش محیط کسب -

 وکار برگزاری همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب -

وکار بانک جهانی در حوزه ورشکستگی و جبران دیون و ارائه پیشنهاداتی در خصوص بررسی شاخص سهولت فضای کسب -

 بهبود رتبه ایران در این شاخص به اتاق ایران 

 کیک صنایع در بورس اوراق بهادارهای تولید به تفانجام پروژه تحقیقاتی تحلیل هزینه -

 پذیری تولیدات رسمی از فروش کاالهای بدون مجوزسیببرگزاری چندین جلسه در خصوص بررسی آ -

 وفصل ورشکستگی بانک جهانیارائه پیشنهاداتی در خصوص بهبود رتبه ایران در شاخص حل -

 های ابرازی و تشخیصی مودیان مالیاتی در استانبررسی علل تفاوت بین مالیات  -

 ر های تولید به تفکیک صنایع در بورس اوراق بهاداتحلیل هزینه  -

 کمیسیون تجارت

ها و اقدامات اجرایی مورد نیاز جهت تحقق الزامات توسعه صادرات استان بر اساس بسته پیشنهادی تهیه و تدوین سیاست -

 بندی مصوبه کارگروه توسعه صادرات و سفر استانی هیات دولت  20

ارت از وزارتخانه صنعت، معدن، تالش جهت ارتقاء جایگاه تجارت کشور از طریق پیگیری تفکیک مجدد وظایف حوزه تج -

 تجارت و پیگیری اخذ مجوز تولید بدون کارخانه

پذیری کاالهای صادراتی استان از طریق کاهش زمان استرداد ارزش افزوده، پیگیری تالش جهت تقویت قدرت رقابت -

 پرداخت مطالبات معوقه صادرکنندگان و ...

 استان با حضور مدیر کل امور مالیاتی طرح و بررسی مسائل و مشکالت مالیاتی حوزه تجارت -

های بانک توسعه صادرات در جهت گسترش صادرات استان با حضور رئیس بررسی راهکارهای استفاده بیشتر از ظرفیت -

 کل بانک و  پیگیری واگذاری اختیارات بیشتر به شعبه استان خراسان رضوی

 و اعزام هیات تجاری به قزاقستان قزاقستان -هماهنگی به منظور حضور موثر در نمایشگاه آلماتی  -
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 بررسی عوامل موثر بر قیمت تمام شده کاالهای صادراتی و ارائه پیشنهاداتی در خصوص کاهش آن -

انتقال تجربیات صادرکنندگان نمونه ملی استان خراسان رضوی به کارآفرینان جوان از طریق مصاحبه و گردآوری  -

 ها در قالب یک کتاب مصاحبه

 دار صادراتی استان در راستای تکمیل برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضویکاالهای مزیتایی شناس -

 

 کمیسیون حقوقی و قضایی

برگزاری جلسه مشترک با معاون رئیس کل دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در خصوص  -

 های تخصصی در استانتشکیل دادگاه

 بازنگری قانون اتاق بازرگانی ایران و قانون امور گمرکی ایران و ارسال به اتاق ایرانبررسی و  -

 های آموزشی برای اعضای اتاق در خصوص موارد حقوقی از جمله چک، سفته، برات و مالکیت معنویبرگزاری کارگاه -

طریق کمیته مالیات به کارگروه رسانی به اعضای اتاق در خصوص تعیین ضرایب مالیاتی و ارسال موارد فوق از اطالع -

 مستقر در سازمان امور مالیاتی

 جارتنقل و توبرگزاری جلسه با رئیس شورای حل اختالف به منظور تبیین شعبه تخصصی حل اختالف در حوزه حمل -

 حسب درخواست رسیده از اتاق ایران برگزرای جلساتی در خصوص بررسی تفصیلی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی -

 های تخصصی و شورای تخصصی اقتصادی در استان سایی راهکارهای ایجاد دادگاهشنا -

 های اقتصادی پیگیری حقوق مالکیت معنوی بنگاه -

 متناسب با شرایطالمللی و تنظیم قراردادهای بررسی و بازنگری قراردادهای بین -
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 و ترانزیت ونقلکمیسیون حمل

 و فعاالن اقتصادی در گمرک بندرعباسمطالعه میدانی در خصوص شناسایی مشکالت اعضا  -

المللی و تحقق اجرای  مفاد بخشنامه ونقل بینهای حملپیگیری در خصوص موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت -

 20/42/2246مورخ  434

استفاده کنندگان این سیستم، برای    EPLمتشکیل جلسه با حضور اعضاء و کارشناسان گمرک و ارائه مفاد آموزشی سیست -

 های گمرکی در خصوص مبحث ثبت اظهارنامه

زیت المللی و ترانونقل بینآهن با فعاالن اقتصادی حوزه حملآهن استان در خصوص نحوه تعامل راهدعوت و مکاتبه با راه -

 ونقل ریلیهای حملدر رابطه با  تخفیف کرایه

 توسعه این بخش از اقتصاد استان به منظورپیگیری جهت تهیه بسته حمایتی ترانزیتی  -

 کالت تر مشبرگزاری نشست خبری در رابطه با مشکالت مرز دوغارون با اصحاب رسانه و اثربخشی این اقدام در حل سریع -

 المللی و ترانزیت و ارائه پیشنهاد و راهکارها ونقل بینها و موانع موجود در حوزه حملبررسی چالش -

 المللی با ارائه پیشنهاد و نقطه نظر ونقل بینهای حملامه تأسیس و فعالیت شرکتنبازنگری در آیین -

 54المللی و ترانزیت در آذر ماه ونقـــل بینپیگیری موضوع برگزاری همایش حمل -
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 گذاری و تامین مالیکمیسیون سرمایه

های ویژه کمیته بانکی و کمیته پول و سرمایه و کارگروه گذاری در انرژی،های تخصصی: کمیته سرمایهتشکیل کمیته -

 گذاری های موثر بر سرمایهاوراق اسناد خزانه اسالمی، اوراق تسویه خزانه و شاخص

گذاری معرفی شده در سطح استان با مرور بر نتایج مطالعات و تحقیقات های سرمایهها و فرصتها، اولویتبررسی مزیت -

 پیشین

 نوین مالی به فعالین اقتصادی معرفی ابزارهای -

های مناسب بر روی موضوعات ارجاع شده از دبیرخانه شورای حلانجام کار کارشناسی، تشکیل جلسات مرتبط و تهیه راه -

 گفتگو

 گذاری اتاق ایرانکمیسیون سرمایهگذاری داخلی ذیل تشکیل کمیته سرمایه -

 «در حوزه انرژی و گاز استان گذاریهای سرمایهمطالعه و تعیین فرصت»عقد قرارداد  -

 گذاری خارجیگذاری دارای مزیت و طراحی فرآیند جذب منابع داخلی و سرمایههای سرمایهها و فرصتتدوین اولویت -

گذاری از استان با شناسایی موانع قانونی، های سرمایهرفت پروژهبرونبررسی و تحلیل علت و طراحی روش مقابله با  -

 گذاریروی سرمایهپیش نهادی و اداری و ...

 های تأمین مالیبررسی تطبیقی روش -

 

 کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی

 های تجارت با عمان در حوزه خدمات فنی و مهندسی برگزاری همایش فرصت -

 برگزاری کالس تجارت الکترونیک با محوریت صادرات خدمات فنی و مهندسی  -

 صادرات خدمات فنی و مهندسیپیگیری تهاتر مبلغ بدهی گاز وارداتی از ترکمنستان با  -

 همکاری در برگزاری مجمع عمومی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان -

 های مخل مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی احصای قوانین و آئین نامه -

 زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی بررسی توانمندی بخش خصوصی و دولتی در  -

 شناسایی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی استان و انجام مطالعات بازار برای کشورهای هدف -
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 کمیسیون صنعت

 هابررسی آخرین قوانین و مقررات مربوط به جرایم بانکی و استمهال وام -

 هابانکی و استمهال وامها در زمینه بخشودگی جرایم ارزیابی اقدامات بانک -

 "مدیریت ارزی در دوره پسا تحریم" تبادل نظر در خصوص رویکردهای -

 ارائه پیشنهادات در خصوص پیش نویس الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 بندی مشکالت واحدهای صنعتی به سازمان امور مالیاتیارسال جمع -

منظور پیگیری و اعالم مطالبات حوزه صنعت از اتاق اتاق اصفهان، بهبند با کمیسیون صنعت  24ای در نامهانعقاد تفاهم -

 ون صنعت اتاق مشهد و اتاق اصفهانهای مشترک میان کمیسیایران و نیز انجام فعالیت

نامه مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با کمیسیون صنایع و معادن مجلس تنظیم پیوست تفاهم -

 صنعتشورای اسالمی در حوزه 

 تمرکز بر روند تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده و پایداری اشتغال -

سازی و ساخت تجهیزات با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی تمرکز بر توسعه ساخت داخل و توسعه ماشین -

 به خارج

 پذیریبر با هدف رقابتانرژیسازی مصرف انرژی به ویژه در واحدهای تمرکز بر روند بهینه -

 کمیسیون کشاورزی و آب

 های سند تدبیر آب پیگیری موانع و چالش -

های استرالیا از دیدگاه کنترلو  انواع مواد غذایی به اتحادیه اروپا، آمریکا های قانونی صادراتجنبه»سمینار کاربردی  -

 با همکاری موسسه یوروفاین آلمان« کیفی

های ای آشنایی با کشاورزی ارگانیک مختص مدیران و کارکنان فروشگاهز کارگاه آموزشی سه جلسهبرگزاری اولین جلسه ا -

 ارگانیک استان

اولین رویداد صنعت غذا و محصوالت کشاورزی با محوریت کارآفرینی، بازرگانی، نوآوری و آخرین دستاوردها و برگزاری   -

  "اطالعات نوین در صنعت غذا

برگزاری نشست مشترک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و کمیسیون  -

 کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 

ها در جلسه دبیرخانه های دامی مانند انواع کنجالهای برای واردات انواع نهادهبررسی مسائل و مشکالت حذف ارز مبادله -

 ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. ش

 بررسی موضوع ایجاد پایانه پروتئین شرق کشور و تصویب آن در جلسه شورای گفتگو -
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توسعه کشت گیاهان دارویی و داروهای گیاهای در استان با توجه به اولویت کمبود آب و  منظور به ریزیبرنامه و پیگیری -

 حفظ ارزش افزوده گیاهان دارویی

روه های کارگهای نوین و روز دنیا در این زمینه در قالب فعالیتآوریای و ارائه فنهای گلخانهکشتپیگیری توسعه  -

 ایهای گلخانهتخصصی توسعه کشت

 و المس محصوالتگذاری در صنعت غذا و توسعه تولید حمایت از سرمایه های کارگروه امنیت غذایی وپیگیری فعالیت -

 ارگانیک

 

 کمیسیون گردشگری

و  کمیته آموزش یابی و پیگیری مسایل بخش خصوصی در حوزه گردشگری:مسألهکمیته تخصصی برای  0یل تشک -

پژوهش، کمیته گردشگری سالمت؛ کمیته تلفیق جهت پیگیری مسائل حقوقی، بازاریابی، معماری و شهرسازی و کمیته 

 المللها و روابط بیننمایشگاه

ی گردشگری به گردشگران، در بر ارزش افزوده کاالها و خدمات زنجیره پیشنهاد ایجاد ساختار حذف مالیات ارائه -

گردشگری  های مرتبط در استان و شهرهای مقصدها، مبادی ورودی و سایر زیرساختای، اقامتگاههای زنجیرهفروشگاه

 کشور به شورای گفتگو

 ارائه پیشنهاد تهیه و معرفی سوغات ویژه خراسان به شورای گفتگو -

 پیشنهاد تشکیل فراکسیون گردشگری جهت ارائه به اتاق ایران و طرح در شورای گفتگوارائه  -

 ایش به مناسبت روز جهانی گردشگریریزی برگزاری همبرنامه -
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ریسم سازی و احیای ژئوتوهای کشاورزی و معدن اتاق جهت فعالهای مشترک با کمیسیونارتباط و پیشنهاد انجام فعالیت -

 انو اگروتوریسم در است

 هاالمللی به منظور توسعه سطح فعالیتهای ملی و بینپیگیری شرکت در نمایشگاه -

 ریزی برای ارایه بسته سوغات مناسب استان با برند مناسببرنامه -

 وکارها به منظور بهبود شرایط کسبپژوهش در خصوص بررسی وضعیت موجود اقامتگاه -

 

 کمیسیون معدن و صنایع معدنی

 وکار معدن و صنایع معدنیقررات مخل فضای کسببررسی قوانین و م -

وگوی دولت و بخش خصوصی به فعالین معدنی، نماینده سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص دو کرسی در شورای گفت -

 با حق رای و نماینده خانه معدن بدون حق رای

 



  

 
  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 رضوی خراسان

 (4931 لغایت 4934) ساله 4 مروری بر عملکرد

  مشهد ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق
 94 از   32صفحه

  

 

(4931 لغایت 4934)مشهد  ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق ساله 4 مروری بر عملکرد    92 

 

قوانین و ضوابط معدن در منابع  با موضوع بررسی "محیطی و الزامات زیستکاری معدن"روزه برگزاری همایش یک -

 زیست در محل سازمان برنامه و بودجه طبیعی و محیط

 سنگ استانبررسی میدانی وضعیت معادن زغال -

 طرح مطالعاتی وضعیت قوانین مرتبط با منابع طبیعی و معادن کشورهای معدنی دنیا و قیاس با ایران -

 تباطات صنعت دانشگاه فردوسی مشهداستان با دفتر ار برگزاری جلسات گسترده در خصوص تدوین نقشه راه معدن -

 ماه سال جاریهای معدنی استان خراسان رضوی در آبانها و فرصتپیگیری برگزاری همایش توانمندی -

 های معدنی و صنایع معدنی در خراسان رضویها و پتانسیلاجرای پروژه بررسی توانمندی -

 نی در خراسان رضویتعیین و پیشنهاد اولویت مواد و صنایع معد -

 های مختلف معدنی و صنایع معدنی استان خراسان رضویگذاری در بخشتوسعه سرمایه -

 

 امور بین الملل:

 

زند، می صادرات برای هدف بازارهای یافتن و کشورها دیگر با تجارت را توسعه اقتصادی در اول حرف که امروز دنیای در

 بخش پارلمان عنوان به اتاق بازرگانی .دارد کلیدی نقشی تجاری روابط توسعه برای ریزیبرنامه و مراودات انجام این چگونگی

 هایحوزه بر تمرکز کنار در اشوظیفه مهمترین گفت توانمی که تشکلی .است اساسی نقشی میان، ایفاکننده این در خصوصی

 مسائل به بیشتر بازرگانی اتاق المللبین امور بخش .است بازرگانی و تجارت حوزه در نقش آفرینی کشاورزی، معدن و صنعت،

 به خدمات و کاال از صادرکنندگان حمایت و همکاری را خود تالش دارد و بیشترین توجه اقتصادی هایبرون مرزی فعالیت

 است.  داده قرار در بازارهای جدید نفوذ و شده ایجاد بازارهای توسعه و حفظ منظور

ا هارزی در سال جاری علیرغم مکاتبات متعدد به منظور اختصاص ارز دولتی برای برگزاری نمایشگاهبا توجه به نوسانات هرچند 

 ولی ریزش داشتند تعداد متقاضیان پاویون برگزاری در و نشد برگزار نمایشگاهها نتیجه در و پاویون، این کار صورت نگرفت و

از آنجا که  .گرفت صورت کشور دو در المللیبین نمایشگاه برگزاری با کنگ همزمان هنگ و تایوان کشورهای به هیئت اعزام

هیأت از کشورهای آلمان، اتریش، افغانستان،  3تا کنون  56های خارجی است، از ابتدای سال سیاست اتاق بر پذیرش هیأت

ار، مکزیک، اسپانیا، قندههایی از تاتارستان، عراق، مالزی مورد پذیرش قرار گرفته است. سال گذشته نیز اتاق مشهد هیأت

 پاکستان و آلمان پذیرش داشته است.
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 تجاری روابط توسعه راستای در اتاق بازرگانی اقدامات از نیز کشورها دیگر اقتصادی مسئوالن و بازرگانی رایزنان سفرا، با دیدار

عراق،  بازرگانی وزیر پاکستان، کویته در سرکنسول ترکمنستان، در بازرگانی رایزن و سفیر مالقات با اساس همین بر است؛

 ایران سرکنسول نروژ، سفیر با و مالقات گذشته سال در ...و  اکراین انگلستان، ارمنستان، اتریش، مکزیک، پاکستان، سفرای

 .افتاد اتفاق مشهد اتاق سوی از جاری سال در ایران در جنوبی سفارت آفریقای بازرگانی رایزن و کاردار و پاکستان الهور در

المللی و تصویب قانونی مبنی بر اینکه اگر شهروند کشوری که برای سفر به های تجارت بینبا توجه به افزایش محدودیت

که از اروپا  هاییای را برای ویزای آمریکا پرداخت کند، بسیاری از هیأتآمریکا نیاز به ویزا ندارد به ایران سفر کند، باید هزینه

تعداد  54و نیمه دوم سال  56اند. به همین دلیل در سال آمدند، به علت همین قانون محدود شدهو آسیای شرقی به ایران می

جاری بازرگانی در توسعه روابط ت های تجاری به ایران کاهش یافته است. با این وجود با توجه به نقشی که اتاقسفرهای هیأت

امالتی که دارد، کشورها را در انجام مناسبات اقتصادی ترغیب کند؛ به تواند با مذاکرات و تعکند، در دوره تحریم نیز میایفا می

توانند در تمرکز بر اقتصاد کشورهای همسایه و بازارهای هدف، بازوی توانمندی های مرزی چون خراسان رضوی میویژه استان

 برای اتاق ایران باشند. 

 گردد:الملل اشاره میدر ادامه به اقدامات و دستاوردهای اتاق در حوزه امور بین

  اعزام هیئت:

 46سال 

 افعیش مهندس آقای جناب ریاست به تلنگنا و اندراپرادش ایالت هندوستان کشور به بازاریابی -اقتصادی هیأت اعزام -

 ای،چ: نظیر مختلف های زمینه در استان برتر اقتصادی فعاالن از حضور جمعی و مشهد بازرگانی اتاق محترم ریاست

 .الکترونیک قطعات مبلمان، و چوب کشاورزی، خدمات پوشاک، بار، تره و میوه خشکبار، زعفران،

 49سال 

 ."Food Week" نمایشگاه از بازدید و ماموریت انجام جهتجنوبی  کره به هیأت اعزام -

 ه.روسی و ایران مابین فی روابط توسعه و دوجانبه همکاریهای زمینه در اقتصادی مذاکرات جهت روسیه به هیأت اعزام -

 

 44سال 

 .ایوانت بندی بسته و آالت ماشین حالل، غذایی صنایع نمایشگاه از بازدید جهت تایوان به تجاری هیات اعزام در شرکت -

 .مشارکت در اعزام هیات تجاری به تاتارستان -



  

 
  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 رضوی خراسان

 (4931 لغایت 4934) ساله 4 مروری بر عملکرد

  مشهد ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق
 94 از   34صفحه

  

 

(4931 لغایت 4934)مشهد  ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق ساله 4 مروری بر عملکرد    94 

 

 مشارکت در اعزام هیات تجاری به قزاقستان -

 48سال نه ماهه 

 .کشور آن نمایشگاه چند از بازدید و اقتصادی های مالقات انجام جهت تایوان به تجاری هیأت اعزام -

و بازدید از دو نمایشگاه بین المللی موادغذایی و  اعزام هیأت تجاری به هنگ کنگ جهت انجام مالقات های اقتصادی -

 .چای و گیاهان دارویی

 پذیرش هیئت:

 46سال 

 اتاق مشهد. محل در اقتصادی فعالین با هیأت اعضاء مالقات جلسات چین و برگزاری کیانگ سین هیأت پذیرش -

 .استان اقتصادی فعالین با اسلواکی هیأت نشست برگزاری -

 .استان اقتصادی فعالین با پاکستان الهور اقتصادی هیأت مالقات -

 انیبازرگ اتاق همایشهای سالن محل در لهستان و رضوی خراسان تجاری -اقتصادی مشترک همایش و نشست برگزاری -

 .مشهد

 .بازرگانی اتاق محل در همراه هیأت و تایوان بازرگانی وزیر معاونت با مالقات -

 رخصوصد مذاکرات انجام و استان اقتصادی فعالین با بصره استاندار ریاست به بصره اقتصادی هیأت مالقات برگزاری -

 .استان ود مابین فی روابط گسترش جهت در دوجانبه اقتصادی همکاریهای مشترک های زمینه بررسی و توانمندیها ارائه

 49سال

 رسیبر درخصوص مشهد بازرگانی اتاق محل اقتصادی در فعالین با کنگ هنگ بازرگانی اتاق هیأت مالقات برگزاری -

 خراسان استان و کنگ هنگ مابین فی اقتصادی روابط توسعه جهت در مشترک گذاری سرمایه و همکاری هایزمینه

 رضوی.

 کلهاتش رؤسای و دولتی سازمانهای و مدیران شافعی مهندس آقای با افغانستان کنسول و هرات هیأت مالقات برگزاری -

 روابط توسعه جهت در دوجانبه همکاریهای مشترک های زمینه بررسی زمینه در مذاکره انجام و مشهد بازرگانی اتاق در

 .رضوی خراسان استان و هرات مابین فی

 وصدرخص مذاکره انجام و استان هایهلدینگ مدیران و اقتصادی فعاالن با ترکیه حیات هلدینگ هیأت مالقات برگزاری -

 وسطت ایران در تجاری مراکز و مارکتها هایپر مارکتها، سوپر تأسیس جهت در دوجانبه مشترک همکاری هایزمینه بررسی

 حیات. هلدینگ
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 ولسرکنس عباس یاور آقای حضور با بازرگانی اتاق محل در الهور صنایع و بازرگانی اتاق اقتصادی هیأت با نشست -

 مچنینه و مشهد بازرگانی اتاق نمایندگان هیأت از جمعی و الهور بازرگانی اتاق نماینده بخاری آقای مشهد، در پاکستان

 عمومی مالقات برگزاری سپس و ایشان اتاق محل در شافعی آقای با مالقات برگزاری  و استان اقتصادی فعالین از جمعی

 طرف. دو اقتصادی فعالین بین( B2B) رو در رو مالقاتهای برگزاری سپس و استان اقتصادی فعالین و هیأت

 از یجمع حضور با مشهد بازرگانی اتاق محل در پاکستان الهور برنج صادرکنندگان اتحادیه هیأت با برگزاری مالقات -

 وسعهت و برقراری جهت تجاری مذاکرات انجام و رو در رو مالقات برگزاری برنج و واردات زمینه در استان اقتصادی فعالین

 .تجاری روابط

 فعالین بین B2B مالقات برگزاری و ترکیه طرابوزان هیأت اعضاء با استان اقتصادی فعالین مالقات جلسه برگزاری -

 تان.اس دو مابین فی اقتصادی روابط گسترش جهت رو در رو اقتصادی مذاکرات انجام جهت طرابوزان و استان اقتصادی

 ینفعال و تجار از جمعی و بازرگانی اتاق محل در درانی خان علی آصف آقای پاکستان جدید سفیر با مالقات برگزاری -

 شناییآ جهت مذاکرات انجام و رضوی خراسان بازرگانی اتاق به وابسته تشکلهای و ها اتحادیه رؤسای و استان اقتصادی

 .مابین فی اقتصادی روابط توسعه جهت در آنها رفع و موانع بررسی و یکدیگر اقتصادی توانمندیهای با طرفین

 جهت B2B مالقاتهای انجام و استان در مرتبط اقتصادی فعالین با عمومی مالقات برگزاری و مکزیک هیات پذیرش -

 گذاری سرمایه طریق از کشور دو مابین فی تجاری روابط گسترش راستای در هیات اعضاء با تجار روی در رو مذاکره

 .غیره و ایران در فروش نمایندگیهای اعطاء و ایران در مشترک

 شورک و تجارت اقتصاد وزیر معاون ریاست و چک بازرگانی اتاق محوریت با چک اقتصادی هیأت مالقات جلسه برگزاری -

 مذاکرات و B2B استان و برگزاری جلسات دولتی سازمانهای و تشکلها رؤسای از جمعی و اقتصادی فعالین با چک

 هیأت. اعضاء و استان اقتصادی فعالین مابین فی اقتصادی
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 ذاکراتیم مالقات این در و بوده ایران و پاکستان مشترک اتاق اعضاء از جمعی شامل که پاکستان هیأت با مالقات برگزاری -

 تفاهمنامه امضاء تجار، به متقابل بصورت رایگان های غرفه ارائه روابط، تسهیل دوجانبه، روابط توسعه درخصوص

 مشهد بازرگانی اتاق در پاکستان و ایران مشترک اتاق شعبه ایجاد و متقابل بصورت تجار معرفی و دوجانبه همکاریهای

 .پذیرفت انجام

 44سال 

 مراهه هب تهران در روسیه محترم سفیر و تاتارستان محترم جمهور رئیس ریاست به تاتارستان اقتصادی هیأت پذیرش -

 اقتصادی مذاکرات انجام و مشهد اتاق در  B2B و عمومی های مالقات برگزاری و تاتارستان جمهوری از نفره 24 هیأتی

 فاهمنامهتکه منجر به امضاء  مابین فی اقتصادی روابط توسعه جهت در تاتارستان جمهوری و استان اقتصادی فعالین بین

 تاتارستان گردید. جمهوری بازرگانی اتاق و مشهد بازرگانی اتاق  میان اقتصادی

 جامان و استان اقتصادی فعالین با مالقات و مشهد اتاق در تهران در مکزیک سفیر ریاست به مکزیک هیأت حضور -

 انجام و( B2B) رو در رو مذاکرات و عمومی مالقات جلسه دو در مابین فی تجاری روابط توسعه خصوص در مذاکراتی

 به توریست تبادل و ساز و ساخت در مشارکت و مهندسی و فنی خدمات ،مواد غذایی صادرات هایزمینه در مذاکراتی

 .آب تصفیه هایسیستم و  هوا تهویه سیستمهای خورشیدی، انرژی هایپنل، غذایی مواد واردات همچنین و مکزیک

 نفر 3 همراه به اسپانیا کانتابریای ای منطقه توسعه سازمان رئیس شامل نفره 3 هیأتی. اسپانیا کانتابریای هیأت با مالقات -

 اطیارتب لینکهای برقرای و رضوی خراسان استان توانمندیهای شناخت هیأت سفر از هدف. اتاق در سازمان آن مدیران از

 توسعه صوصخ در یکدیگر به طرفین توانمندیهای معرفی از پس. بود استان شرکتهای با کانتابریا منطقه شرکهای بین

 . پذیرفت صورت مذاکراتی استان دو روابط

 توسعه راههای درخصوص مذاکره و مشهد بازرگانی اتاق محل در قندهار والی ریاست به قندهار اقصادی هیأت پذیرش -

  .قندهار و رضوی خراسان استان دو مابین فی روابط
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 B2B مالقاتهای و عمومی مالقات شامل. مشهد بازرگانی اتاق محل در مکزیک اقتصادی هیأت با مالقات برگزاری -

 .مابین فی تجاری روابط توسعه جهت در طرف دو تجار روی در رو مذاکرات جهت

  .آنان معیشت سطح بردن باال جهت ایران در افغان مهاجرین آموزش درخصوص مذاکره و آلمان سکوا شرکت با مالقات -

 B2B مالقاتهای و عمومی مالقات شامل مشهد، بازرگانی اتاق محل در پاکستان اقتصادی هیأت با مالقات برگزاری -

 بین ایتفاهمنامهکه منجر به امضاء  مابین فی تجاری روابط توسعه جهت در طرف دو تجار روی در رو مذاکرات جهت

 پاکستان گردید. و ایران مشترک اتاق و رضوی خراسان بازرگانی اتاق

 48سال نه ماهه 

 .بایرن با فعالین اقتصادی استان با حضور مسئولین استانداریت هیأت آلمانی از ایالت جلسه مالقا -

 .(B2Bلسه مالقات هیأت مالزی با فعالین اقتصادی استان و برگزاری مذاکرات رو در رو )ج -

 .والی هرات به همراه هیأت همراه با جمعی از فعالین اقتصادی استانجلسه مالقات  -

 . B2Bجمعی از فعالین اقتصادی استان و برگزاری مذاکرات عراق با  بازرگانی های اتاق جلسه مالقات هیأت -

جلسه مالقات رایزن بازرگانی سفارت اتریش و هیأت تخصصی آب و فاضالب اتریش با جمعی از فعاالن اقتصادی استان  -

 . (B2Bو برگزاری مذاکرات )

 مالقات ها:

 46سال

 کشور. دو مابین فی تجاری روابط بهبود زمینه در دیدار با سفیر آلمان در محل اتاق و انجام مذاکراتی -

 در غانستاناف در اقتصادی توسعه و صلح تثبیت راهکارهای بررسی جهت افغانستان امور در ملل سازمان نماینده با مالقات -

 .اتاق محل

 توانمندیهای و رضوی خراسان استان اتاق با موضوع معرفی محل در( تایترا) تایوان با ارتباط دفتر رئیس با مالقات برگزاری -

 ابینمیف دوجانبه تجاری روابط برقراری و مشترک کاری های زمینه یافتن جهت در استان اقتصادی فعاالن معرفی و استان

 تایوان. و ایران تجار

بازرگانی  اتاق لمح در هند و پاکستان ترکمنستان، تایلند، چین، افغانستان، کشورهای در ایران بازرگانی رایزنان با نشست -

 بازرگانی. رایزنان با خصوصی بخش آشنایی منظور به

 درخصوص مذاکراتی انجام جهت مشهد اتاق محل در کنک هنگ تجارت توسعه سازمان نماینده با مالقات برگزاری -

 رشگست جهت متقابل بصورت کشور دو در موجود هایپتانسیل و امکانات معرفی و مشترک کاری هایزمینه بررسی

 .کنگ هنگ و رضوی خراسان استان فیمابین روابط
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 حضور اب اتاق محل در مشهد بازرگانی اتاق محترم ریاست شافعی مهندس آقای جناب با انگلستان سفارت کاردار مالقات -

-مینهز بررسی و تجاری ارتباطات برقرای درخصوص مذاکراتی انجام جهت مشهد اتاق رئیس نائب حسینی مهندس اقای

 .گذاریسرمایه جهت مساعد های

 و ستانافغان مسائل بررسی درخصوص مشهد بازرگانی اتاق محل در افغانستان و ایران در یوناما دفتر مسئول با مالقات -

 .کشور دو مابین فی روابط توسعه و گسترش جهت در ایران

 ایران در نژاپ اقتصادی فعالین گذاری سرمایه جهت شرایط چگونگی بررسی درخصوص ژاپن سفارت سوم دبیر با مالقات -

 .ایران با تجاری روابط گسترش و

 .رخارجهامو وزارت نماینده عجمی آقای و زمانیان روشنک، آقایان حضور با شافعی، مهندس آقای با هند سفیر مالقات جلسه -

 49سال 

 ت با سفیر تاجیکستانمالقا -

 مشهد بازرگانی اتاق محل در شافعی مهندس آقای فنالند با و نروژ سوئد، های سفارتخانه نمایندگان مالقات -

 شافعی مهندس آقای با پاکستــان کویته در ایران اسالمی جمهــوری سرکنســول مــالقات -

 تاجیکستان در ایران سفیر با مالقات -

 مالقات با سفرای قزاقستان، سوئیس، فرانسه -

 

 44 سال

 روی پیش مشکالت و مسائل بررسی درخصوص مذاکره انجام و ترکمنستان در ا.ا.ج بازرگانی رایزن و سفیر با مالقات -

 .موجود راهکارهای بررسی و دوجانبه روابط توسعه
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 ادیاقتص روابط توسعه درخصوص مذاکره و خالص ارباب اقای نماینده و پاکستان کویته در ا.ا.ج سرکنسول با مالقات -

 .روابط این توسعه عدم علل بررسی و ایران و پاکستان

 قتصادیا روابط توسعه راههای درخصوص گفتگو و بحث و الشریعه مروج اقای دفتر در گرجستان در ایران سفیر با مالقات -

 .آن مناسب های زمینه و

 و یرانا دوجانبه اقتصادی روابط توسعه زمینه در موجود مسائل درخصوص مذاکره و پاکستان بازرگانی رایزن با مالقات -

 .پاکستان

 ررسیب و دوجانبه تجارت با مرتبط مسائل درخصوص مذاکره و اتاق محل در عراق بازرگانی وزیر معاون با مالقات برگزاری -

 .عراق و ایران مابین فی روابط توسعه راهکارهای

 .کشور دو اقتصادی دوجانبه روابط توسعه درخصوص شافعی مهندس اقای با پاکستان کنسول مالقات جلسه برگزاری -

 عهتوس راههای بررسی جهت مذاکرات انجام و سازمانها و هااتحادیه رؤسای حضور با ارمنستان سفیر با مالقات برگزاری -

 .کشور دو مابین فی تجارت

 ایران هدوجانی اقتصادی روابط توسعه در خصوص مذاکره و شافعی مهندس اقای با اوکراین سفیر مالقات جلسه برگزاری -

 اوکراین و

 اتریش سفیر با مالقات برگزاری -

 دوجانبه اقتصادی رابط توسعه زمینه در مذاکره و انگلیس سفیر با القاتم -

 .جانبه دو اقتصادی روابط توسعه راههای بررسی زمینه در مذاکراتی انجام و اسلوونی سفیر با مالقات -

 48سالنه ماهه 

و د ای توسعه روابط اقتصادیهمالقات با سفیر نروژ در محل اتاق بازرگانی مشهد و انجام مذاکراتی در زمینه بررسی راه -

 .جانبه

 .امورخارجه در محل اتاق مشهد با حضور نماینده وزارتایران در الهور پاکستان  مالقات با سرکنسول ج.ا. -

 .مالقات با کاردار و رایزن بازرگانی سفارت آفریقای جنوبی در ایران -

 .رای حضور در جلسهمالقات با هیأت سرمایه گذاری از کشور تایلند و هماهنگی با تعدادی از واحدهای بخش خصوصی ب -

 .مالقات با سفرای کشورهای سوئد، دانمارک و نروژ -

ه امر ای، توسعه بازار مصرف زعفران، توسعمالقات با سفیر اسپانیا و انجام مذاکراتی در زمینه تکنولوژی تولیدات گلخانه -

 .گردشگری در مشهد

های فنی و مهندسی استان خراسان رضوی در تمالقات با سرکنسول قزاقستان و انجام مذاکراتی در زمینه فعالیت شرک -

 .شهر جدید ترکستان
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 سایر اقدامات مهم:

و پیگیری  نتاجیکستا -اعضاء و فعالین اقتصادی استان جهت عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران  تالش برای جذب -

 .تشکیل این اتاق

 .اتارستانبازرگانی جمهوری تاتاق  امضاء تفاهمنامه اقتصادی میان اتاق بازرگانی مشهد و -

 .ای بین اتاق بازرگانی خراسان رضوی و اتاق مشترک ایران و پاکستانامضاء تفاهمنامه -

 .امضاء تفاهمنامه میان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و فدراسیون اتاقهای بازرگانی حیدراباد -

امضاء تفاهمنامه میان اتحادیه صادرکنندگان شرق دریای سیاه و اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی در خالل  -

 .پذیرش هیأت طرابوزان ترکیه 

 

 

 :تشکلهاامور 

 

 غیرقابل بخش، این به متعلق صنایع درصد 53 با رضوی خراسان به ویژه و ایران اقتصاد در خصوصی بخش تشکلهای نقش

 و یابیهعارض در بخش خصوصی تشکلهای که شده ایجاد استان اقتصادی مسئوالن در باور این اخیر در سالهای و است انکار

 و وصیخص بخش تشکلهای میان که است مثبتی تعامالت این امر، شاهد شوند؛ واقع کارآمد و موثر توانندمی مشکالت حل

 تشکلهاست امور متولی نوعی به بازرگانی اتاق .است آمده وجود به استان در تخصصی جلسات و در نشستها دولتی دستگاههای

 .شود انجام اقتصادی تشکلهای این توسط باید ماموریتها و امور از برخی اتاق، گستردگی ابعاد به توجه با و
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 این از رخیب کنند؛می فعالیت اتاق مشهد با ارتباط در استان در شعبه و استانی مستقل ملی، اقتصادی تشکل 22 اکنون هم

 تشکل عنوان که دیگر برخی و اندشده ملحق اتاق به تشخیص، اساس بر و شده بودند تشکیل قبل از که هستند تشکلها الحاقی

 در گانیبازر اتاق اساس هدفگذاری .اندشده تشکیل حوزه آن فعاالن خواسته اساس بر و اتاق توسط کشند،می یدک ایجادی را

 اجرایی بازوان عنوان تشکلها به ای کهآنهاست به گونه به از مسئولیتها بخشی واگذاری و تشکلها توانمندسازیحوزه تشکلها، 

 نقش و ندک سیاستگذاری خود ماموریت حوزه در کشور، وضعیت اقتصادی به توجه با و تشکلها این کمک با اتاق و باشند اتاق

 ایجاد هب نسبت حوزه، هر با اقتصادی مرتبط فعاالن با سازیهماهنگ و رسانیاطالع با است مکلف اتاق .باشد داشته ستادی

 بخشی نوانیع به توانندمی زیرا هستند اتاق به الحاق دنبال به که تشکلهایی هستند طرفی، از. کند اقدام حوزه آن در تشکلی

 باشند. داشته فعالیت شده، شناخته رسمیت به که خصوصی بخش باالدستی مرجع یا پارلمان و یک از

 شود:در ادامه به اقدامات شاخص امور تشکلها طی سالهای اخیر اشاره می

 :ایجاد تشکلهای جدید 

o های همکار آزمون و کالیبراسیون خراسان رضویآزمایشگاه 

o انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی 

o انجمن جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی 

o ای خراسان رضویهای فنی مهندسی و مشاورهانجمن شرکت 

o  انجمن طال، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی 

o )انجمن شرکتهای دانش بنیان )در جریان مراحل ثبت و اخذ موافقت اصولی 

o )انجمن صنفی کارآفرینان )در جریان مراحل ثبت و اخذ موافقت اصولی 

 رفت.پذینمی انجام قبلی های دوره در که آنها سازی فعال و توانمندی سطح افزایش منظور به ها تشکل از مالی حمایت 

 های مختلف های وابسته در حوزههای آموزشی به منظور افزایش سطح آموزشی تشکلحمایت از دوره. 

 های مربوط به آموزش برای آن دسته از در اختیار قرار دادن فضاهای آموزشی به صورت رایگان و کمک به دیگر زمینه

 بینند.های آموزشی را تدارک میبرنامه که راساً هاییتشکل

 .تهیه و ایجاد بانک اطالعاتی تشکل ها به صورت شناسنامه برای هر تشکل 

 کارگیری مشاوران خبره در حوزه های مختلف و مورد نیاز تشکل ها به صورت رایگان جهت بهره مندی و استفاده آنها.ب 

 ه های گذشته موضوع ثبت در تهران متمرکز بودی غیر تجاری استان )در دورهپیگیری ثبت تشکل ها در اداره ثبت شرکتها

 و صورت می پذیرفت(.

 .پایش تشکل ها در نحوه عملکرد و ارائه گزارشات فصلی 

 های اتاق استان و برگزاری منظم جلسات.ایجاد شورای نظارت راهبردی تشکل 
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 های تحت پوشش اتاق مشهد:تشکل

 رضوى خراسان شعبه - ایران صنایع مدیران انجمن 

 رضوى خراسان استان صادرکنندگان اتحادیه 

 افغانستان و ایران مشترک اتاق اجرایى هیئت 

 رضوى خراسان استان شعبه- ایران برقى پله و آسانسور سندیکاى 

 مهندسى و فنى خدمات کنندگان صادر اتحادیه 

 ایران زعفران ملى شوراى 

 ایران برق صنعت سندیکاى 

 ساختمانى مصالح صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه 

 رضوى خراسان استان زعفران صادرکنندگان اتحادیه 

 رضوى خراسان استان شعبه - ایران بازرگان زنان کانون 

 رضوى خراسان شعبه- ایران ارگانیک انجمن 

 رضوى خراسان شاخه ایران پخش صنعت شرکتهاى انجمن 

 رضوى خراسان استان گمرکى امور العملکاران حق اتحادیه 

 خراسان استان کشاورزى تبدیلى صنایع انجمن 

 رضوى خراسان عمران و گذارى سرمایه توسعه انجمن 

 کالیبراسیون و آزمون همکار هاىآزمایشگاه انجمن 

 جنوبى و رضوی، شمالى خراسان استانهاى آرد صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه 

 رضوى خراسان استان اى سرمایه کاالهاى و اولیه مواد کنندگان وارد اتحادیه 

 رضوى خراسان شعبه- ایران پسته انجمن 

 رضوى خراسان قیمتى هاى سنگ و جواهرآالت نقره، طال، انجمن 

 انجمن جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی 

 ای استان خراسان رضویهای فنی مهندسی و مشاورهانجمن شرکت 
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 جلسات تشکلها:

 49سال 

 .53ها در سال  تشکل راهبردی نظارت شورای جلسه ده برگزاری -

 .اه تشکل سازی توانمند با مرتبط آموزشی های دوره ریزیبرنامه برای آموزش واحد با جلسه پنج و بیست برگزاری -

 .مرتبط های حوزه و خارجی تجارت و گذاری سرمایه خصوص در اقتصادی فعاالن به مشورتی نظر 242 ارائه -

: ملهج از) ذیربط های تشکل انتخابات و سالیانه عمومی مجامع جلسات بر نظارت: قبیل از مختلف جلسات در شرکت -

 ضوی،ر خراسان صادرکنندگان اتحادیه خراسان، برق صنعت سندیکای خراسان، شعبه برقی پله و آسانسور سندیکای

 در رکتش ،(مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان اتحادیه خراسان، صنایع مدیران انجمن رضوی، خراسان شعبه ارگانیک

 رتقاءا و سازی استاندارد تخصصی کارگروه در شرکت مشهد، صنفی های سازمان بر نظارت کمیسیون جلسه جدهمینه

 محل در هااستان های تشکل امور مسئولین و ملی هایتشکل دبیــران گردهمایی در شرکت استان، خدمات و کاال کیفیت

 نگیهماه ریزی، برنامه کمیسیون جلسه در شرکت ایران، زعفران ملی شورای العاده فوق عمومی مجمع جلسه ایران، اتاق

 .غیره و ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر نظارت و

 44سال 

 .اتاق محل در ها تشکل راهبردی نظارت شورای جلسات برگزاری -

 .اتاق های تشکل امور استراتژی تدوین ریزیبرنامه و هماهنگی جلسه در شرکت -

 .استان هایتشکل توسط آمــوزش های برنامه همــاهنگی جلسه برگزاری -

 .مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان اتحادیه انتخابات و عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 .اتاق محل در استان قیمتی سنگهای و نقره طال، انجمن مؤسس هیأت اعضاء هماهنگی جلسهبرگزاری  -

 .با حضور ریاست محترم اتاق استان اقتصادی هایتشکل دبیران شورای جلسه تشکیل -

 .خراسان شاخه -ایران پخش صنعت انجمن ساالنه عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 .خراسان گمرکی العملکاران حق اتحادیه انتخابات و ساالنه عادی عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 .رضوی خراسان کشاورزی تبدیلی صنایع انجمن انتخابات و ساالنه عادی عمومی مجمع در شرکت -

 .خراسان برق صنعت سندیکای انتخابات و ساالنه عادی عمومی مجمع در شرکت -

 .سپــاد گردشگری و تجــاری منطقه اقتصــادی فعــاالن انجمن توجیهی جلســه برگزاری -

 .یرانا اتاق محترم ریاست حضور و هاتشکل رؤسای مشارکت با وابسته هایتشکل و اتاق اندیشی هم جلسه برگزاری -

 .رضوی خراسان اتان قیمتی سنگهای و نقره جواهر، طال، انجمن موسسین عمومی مجمع جلسه در شرکت و برگزاری -
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 .اتاق محل در کالیبراسیون و آزمون همکار آزمایشگاههای انجمن مدیره هیأت اعضاء با جلسه تشکیل -

 .عرضه سطح در کاال گزارش بر نظارت و تولید از حمایت کارگروهجلسات  در شرکت -

 .در محل سازمان صمت مشهد صنفی سازمانهای بر نظارت کمیسیون جلسات در شرکت -

 .رضوی خراسان بازرگان زنان کانون انتخابات تجدید و عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 .اتاق محل در خراسان شعبه -ارگانیک انجمن دوم مرحلۀ عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 زدهلهزلز منطقه در هنرستان باب یک احداث ریزیبرنامه موضوع با استان اقتصادی تشکلهای روسای جلسه برگزاری -

 .کرمانشاه

 .زعفران ملی شورایالعاده و فوق ساالنه عادی عمومی مجمع در شرکت -

 .استان صنایع مدیران انجمن انتخابات پانزدهمین و عمومی مجمع مراسم در شرکت -

 .گرانبها فلزات مصنوعات تولیدکنندگان مشکالت و موانع بررسی جلسه در شرکت -

 .مشهد شهرستان ارز و کاال قاچاق از پیشگیری کارگروه جلسات در شرکت -

 .استان کارآفرین جوانان انجمن ایجاد هماهنگی جلسه برگزاری -

 .بازرگان زنان کانون مدیره هیأت با اتاق راهبردی نظارت شورای اعضاء مشترک جلسه تشکیل -

 .اه تشکل با مرتبط هایحوزه و خارجی تجارت و گذاری سرمایه خصوص در اقتصادی فعاالن به مشورتی نظر 226 ارائه -

 عملکرد: یلقب از تشکلها حوزه با ارتباط در سیمنارها ها، کمیسیون جلسات، در شرکت از گزارش سه و پنجاه ارائه و تنظیم -

 شهد،م صنفی های سازمان بر نظارت کمیسیون جلسات ها، تشکل راهبردی نظارت شورای جلسات ها، تشکل امور ماهانه

 با جلسه از گزارش ارائه و تهیه معدن، و صنعت ملی روز گرامیداشت ستاد جلسه ،2253 سال نمونه کارفرمایان معرفی

 گزارش ارائه استان، اتاق های تشکل امور نامه شیوه ارائه و تهیه رضوی، خراسان مشاور مهندسان مدیره هیأت اعضاء

 در تشرک گزارش ارائه استاندارد، کل اداره محل در شیمیایی صنایع ملی کمیته اجالسیه ششصدمین هزار در شرکت

 .مشهد ارزش و کاال قاچاق از پیشگیری کارگروه جلسه هفتمین

 48سال 

 ارزیابی. گروه اعضاء حضور با بازرگان زنان کانون با مرتبط تخصصی جلسه در شرکت -

 .اتاق مشهد محل در استان اتاق هایتشکل راهبردی نظارت شورای جلسات در شرکت و برگزاری -

 مجمع و کارآفرین جوانان انجمن انتخابات و عمومی مجمع برگزاری نحوه با مرتبط تخصصی جلسه در شرکت و برگزاری -

 اتاق مشهد. محل در...  و نفراخوا نحوه مشاورین، و مهندسی و فنی خدمات شرکتهای عمومی

 استان. اتاق راهبردی نظارت شورای رئیس با حضور بنیان دانش انجمن مؤسس هیأت اعضاء با جلسه برگزاری -
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 نوآوری ندوقص رئیس سلطانی دکتر آقای حضور با بنیان دانش هایشرکت اقتصادی توسعه اندیشی هم جلسه در شرکت -

 شکوفایی. و

 کارآفرین جوانان از نفر 24 مشارکت با اتاق محل در کارآفرین جوانان انجمن مؤسسین عمومی مجمع در شرکت و برگزاری -

 ذیربط. تخصصی کمیته اعضــاء حضور و

 بازرگانی. اتاق محل در رضوی خراسان استان کارافرین جوانان انجمن مدیره هیات جلسه اولین در شرکت -

 مشهد. اتاق فعال بانوان گردهمایی در شرکت -

 خراسان. شاخه -پخش صنعت شرکتهای ملی انجمن ساالنه عمومی مجمع در شرکت -

 .عالیات عتبات زائران و حجاج توسط ایرانی کاالهای خرید ریزی برنامه با مرتبط جلسه در شرکت -

 برقی. پله و آسانسور سندیکای العاده فوق و عادی عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 .معدن و صنعت بخش استانی ستاد جلسه در شرکت -

 .کشاورزی جهاد در ذیربط مسولین با مشترک نشست در ها تشکل امور نماینده شرکت -

 رضوی. خراسان شعبه برق صنعت سندیکای ساالنه عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 قاچاق اب مبارزه بر نظارت و هماهنگی ریزی، برنامه کمسیون ذیل محور سالمت کاالهای کمیته نشست اولین در شرکت -

 ارز. و کاال

 استانداری. اقتصادی امور معاونت دفتر محل استان در بازار تنظیم کارگروه جلسه در شرکت -

 .مرزی مبادی از اساسی کاالهای خروج از ممانعت موضوع با توزیع و گذاری قیمت جلسه در شرکت -

 .صنایع مدیران انجمن محل در برندینگ همایش با مرتبط جلسه در شرکت -

 رضوی. خراسان صادرکنندگان اتحادیه ساالنه عمومی مجمع جلسه در نظارت و شرکت -

 ذبانتخابات، ج تجدید و عمومی مجمع برگزاری جهت اقتصادی فعال بانوان منتخب گروه و مدیره هیئت جلسه در شرکت -

 جدید. افراد برای ساالنه عضویت حق پرداخت در بیشتر، تخفیف اعضا

 مهندسی. و فنی خدمات صادرکنندگان اتحادیه ساالنه عادی عمومی مجمع در شرکت -

 .صنعت، معدن و تجارت سازمان محل در مشهد صنفی سازمانهای بر نظارت سیونیکم جلسات در شرکت -

 .شرکت در جلسات کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز -

 ا.ه تشکل با مرتبط هایحوزه و خارجی تجارت و گذاری سرمایه خصوص در اقتصادی فعاالن به مشورتی نظر 202 ارائه -
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 :دفتر ارتباط با اعضاء

 

 افتاده اتفاق مشهد اتاق در تنها کشور بازرگانی سراسر اتاقهای میان از که است خدماتی از یکی اعضاء با ارتباط دفتر اندازی راه

 گرفته شکل اعضاء با مستقیم ارتباط برای استان بازرگانی اتاق نمایندگان هشتم هیأت دوره فعالیت ابتدای از که دفتری ؛است

 در کند. مشکالتیمی اقدام رفع آنها جهت در گوناگون هایمشاوره قالب در و کرده بررسی را اعضا مشکالت و مستقیماً است

 برای راهکارهایی و بررسی دفتر این سوی از و ... الملل بین امور کارت بازرگانی، صدور مالیات، اجتماعی، تامین هایحوزه

های گوناگون، اخذ گزارشات توان به ساماندهی مشاوران اتاق در حوزهاز مهمترین وظایف این دفتر می .شودمی آنها پیشنهاد رفع

و حمایت از اعضای اتاق اشاره نمود. از دیگر خدمات این دفتر، ساماندهی، کنترل و نظارت بر عملکرد نمایندگان اتاق در 

نفر، در حوزه  20ع کنند. تعداد این نمایندگان در حوزه امور مالیاتی های حل اختالف است که از منافع اعضای اتاق دفاهیأت

 نفر و در جلسات تجدید نظر سه نفر است. 24تأمین اجتماعی 

هایی در امور مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک بوده که مسئولیت آن با اتاق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارای کارگروه

ها با حضور نمایندگانی از بخش دولت و نمایندگان بخش ت فعاالن اقتصادی در این حوزهبازرگانی است. تمامی مشکال

پرونده را مورد بررسی قرار دهد  2220سال گذشته موفق شده است  0این کارگروه طی  گیرد.خصوصی مورد بررسی قرار می

مشاوره به  2244فعاالن اقتصادی، بالغ بر  های انجام گرفته بهمصوبه شده است. همچنین در حوزه مشاوره 2244که منجر به 

 ثبت رسیده است. 

 

 :خدمات بازرگانی

 

اتاق مشهد در امور مرتبط با خدمات اعضاء، بخش عمده کار ستاد اتاق بازرگانی مشهد در حوزه خدمات بازرگانی تمرکز دارد. 

 عضویت، کارنه تیر و ثبت و صدور گواهی از یک تجربه طوالنی برخوردار است. 

، الکترونیکی شدن تمام فرآیندهای کارت طی سالهای اخیر رسانی به اعضاءاقدامات شاخص خدمات بازرگانی در حوزه خدمت از

شود. با استقرار دو وب کیوسک در محل اتاق بازرگانی و بازرگانی است که در قالب سامانه هوشمند کارت بازرگانی انجام می

توانند تمام کارهای الکترونیکی خود را با اتاق و سایر سازمانها هن، فعاالن اقتصادی میسالن صادرات زیر یک سقف گمرک راه آ

گذاری خارجی به منظور ارائه خدمات به اتباع خارجی و از این طریق انجام دهند. همچنین حضور نماینده در مرکز سرمایه
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سانی ردأ از جمله اقداماتی است که در راستای خدمتاستقرار یک نماینده در گمرک به منظور تأیید اسناد تجاری و گواهی مب

 بهتر به ارباب رجوع انجام گرفته است.

ای هاقدامات مهم انجام گرفته طی سالهای اخیر توسط واحد خدمات بازرگانی اتاق مشهد، پایش جدی و مستمر کارتدیگر از 

د ست با کارت بازرگانی صورت پذیرد، اتاق بازرگانی مشههای احتمالی که ممکن ابازرگانی است. با توجه به برخی سوء استفاده

بازدید از محل فعالیت  2252طرح پایش کارتهای بازرگانی خود را آغاز کرد و از سال گذشته تا کنون  54از ابتدای سال 

ال اتاق مشهد در حعمل آمد. فرآیند پایش کارتهای بازرگانی به طور مداوم در ه دارندگان کارتهای بازرگانی فعال در استان ب

شوند به طور دقیق بازبینی و از محل ای است که مدارک کارتهایی که صدور و تمدید میانجام است و این پایش به گونه

 شود.شود و در صورت عدم تأیید مدارک یا محل فعالیت، کارتی صادر و یا تمدید نمیفعالیت متقاضیان بازدید می

 شود:سال اخیر اشاره می 0دفتر خدمات بازرگانی اتاق مشهد طی در ادامه به دیگر اقدامات شاخص 

 پیگیری اصالح صدور گواهی مبدأ از اتاق ایران 

 اجرای پایلوت فرآیند صدور گواهی مبدأ در اتاق مشهد 

 عضویت اتاق مشهد در شورای ملی راهبردی گواهی مبدأ 

 اجرای پایلوت مفاصا حساب مالیاتی و تأمین اجتماعی 

  پایلوت تأیید فرم دال جهت ارسال به داراییاجرای 

 اجرای پایلوت سامانه یکپارچه درآمدی اتاق ایران 

 برگزاری دوره صدور گواهی مبدأ در اتاق مشهد 

  رونمایی از سامانهAP اتاق ایران در مشهد 

 اجرای پروژه بازدید از محل فعالیت اعضاء 

 اجرای پروژه چاپ کارت هوشمند به صورت پایلوت 

  24442های بایگانی به تعداد کلیه پروندهپایش 

 های دارای اعتبار با همکاری سازمان صمتپایش کارت 

 راه اندازی وب کیوسک در اتاق مشهد و سالن صادرات زیر یک سقف گمرک راه آهن مشهد 

 معرفی نماینده تام االختیار اتاق مشهد در شهرستان نیشابور 

 گذاری استان، راه آهن مشهد و گمرکمات سرمایهمعرفی نماینده تام االختیار در مرکز خد 

  پیگیری نصب دستگاهCash Less  در واحد خدمات بازرگانی با عنایت به پرداخت الکترونیکی حق تمبر دارائی توسط

 رجوعارباب
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 وگوی دولت و بخش خصوصی:شورای گفت

 

حاکمیت بخصوص قوه مجریه )دولت( با بخش گوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان وشورای گفت

خصوصی است تا بتواند گامی در جهت رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی بردارد و به توسعه سهم بخش 

 خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.

 و است خصوصی بخش با اجرایی هایدستگاه فاصله کردن خصوصی، کم بخش و دولت گفت وگوی شورای اصلی هدف

 و های اجراییدستگاه نظر تبادل برعکس، و اصناف و تعاونی خصوصی، بخش هایخواسته دولتی از همچنین آگاهی بخش

این  گیریشکل اهداف از نادرست هایرویه و موانع قانونی برداشتن و مقررات و قوانین وضع حذف و اصالح، خصوصی، بخش

 موثر نیز ملی سطح در بلکه استانی سطح در نه تنها رضوی خراسان خصوصی بخش و دولت وگویشورای گفت .است شورا

ذعان سرپرست حوزه امور اقتصادی و است. به ا گرفته قرار وگوی استانهاگفت برترین شوراهای رده در طوریکه به شده واقع

وگوی دولت و بخش حصوصی خراسان گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، شورای گفتسرمایه

وفقیت به دبیرخانه فعال و به روز وگوی اول کشور قرار گرفته است که بخش عمده این مرضوی در میان سه شورای گفت

ز تانی، این شورا به عنوان یک مرکگردد. از طرفی دیگر به دلیل حضور فعاالن بخش خصوصی و دولتمردان اساستان باز می

 شود. ب تلقی میگیری مناستصمیم

 ها،تصمیم گیری در خصوصی مشارکت بخش مساله شوراها، کمتر گیریشکل و کار و کسب محیط بهبود قانون تصویب از قبل

 به وگوگفت امروز موضوع اما گرفتمی قرار توجه مورد قوا همه و خصوصی بخش و دولت بین وگویو گفت هاسازیتصمیم

 .است شده تبدیل مباحث اقتصادی خصوص در جدی مذاکره مراکز و استانی و ملی نهاد یک

های موجود گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در این مدت سعی نموده تا از همه ظرفیتوشورای گفت

ین بخش خصوصی، تعاونی و دولت استانی و ملی برای کمک به بهبودی محیط کسب و کار و ایجاد تعامل و همسویی ب

ای ههای مختلف با مسئوالن استانی و ملی از جمله وزرا، روسای کمیسیوننماید و با برگزاری جلسات و نشستآفرینی نقش

مختلف مجلس شورای اسالمی و نمایندگان مجلس، در چارچوب تکالیف تعیین شده نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و 

 جلسه اصلی شورا ارائه نماید. تعاونی را اخذ و در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار داده و به

توان این اهداف را فاصله دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی است که در همین راستا می کردن کم شورا اصلی هدف

 شناسایی کرد:

 های بخش خصوصی و تعاونی و بالعکس.آگاهی بخش دولتی از خواسته -

 حقق اهداف چشم انداز.های اجرایی و بخش خصوصی برای بسترسازی تتبادل نظر دستگاه -
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های نادرستی که از سرعت رشد پیشنهاد اصالح، حذف و وضع قوانین و مقررات و برداشتن موانع، قوانین، مقررات و رویه -

 کاهد.اقتصادی در کشور و استان می

تقابل سطح درک مهای سه گانه و ارتقاء ها و از بین بردن دیوارهای عدم تعامل بین فعاالن اقتصادی بخشکم کردن فاصله -

 ها.این بخش

 ها.سازیگیری ها و تصمیممشارکت بخش خصوصی در تصمیم -

پرونده  ارسال از جلوگیری و اجتماعی تامین نظر تجدید دوم تأهی ایجاد برخی از مهمترین دستاوردهای شورا شامل: پیگیری

 و مدیرعامل نام به ملکی نقلیه تعداد وسیله خصوص در المللی بین و نقل حمل شرکتهای اساسنامه تغییر تهران، به اعتراضی

 هاینامه آیین تنظیم و استان پیشنهادات اعمال مدیرعامل، و مدیره هیات تعاونی برای شرکتهای سهام درصدی ده سقف تعیین

 تصویب و بانکها تملک در خصوص واحدهای در مرکز 22 ماده بند ب کمیته در استان پیشنهادات پذیرش ،56 تبصره بودجه

 .است اعتبار و شورای پول و دولت به ارسال و اجرایی پیشنهاد 3

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:سال اخیر می 0وگو طی از دیگر دستاوردها و اقدامات شاخص شورای گفت

 جزو سه استان 54سال  های صورت گرفته توسط وزارت کشور دروگوی خراسان رضوی به لحاظ ارزیابیشورای گفت -

 برتر کشور بر اساس تعداد جلسات شوراهای گفتگو و نوع مصوبات و اثر گذاری آنها از نظر کیفی و کمی بوده است.

 اند.درصد از مصوبات استانی و ملی اجرایی شده 64به لحاظ اجرای مصوبات حدود  -

 درصد از پیشنهادات دبیرخانه به عنوان مصوبات شورا مورد تصویب قرار گرفت. 53حدود  -
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 .و شورا( 22پیشنهاد طرح استاد شاگردی )آموزش در محیط کار واقعی(، تصویب و اجرای آن )بند ب ماده  -

 ها،هپایان نقل و حمل دارو، و غذا معاونت استاندارد، دامپزشکی، کل اداره عملکرد حوزه در موازی هایفعالیت حذف -

 مابین. فی تفاهمنامه قالب در گمرک گردشگری و

 بین وگوگفت و تفاهم طریق از مشهد غرب محور تولیدی و صنعتی واحد 2444 حدود تکلیف تعیین امکان نمودن فراهم -

 استانی. موثر دستگاههای سایر و غرب محور اقتصادی بنگاههای و شهر شورای و شهرداری

 ر.آن در سطح کشو اعمال پیشنهادات استان در ارتباط با تشکیل شورای معادن استانها در قانون برنامه ششم و اجرای -

اعمال پیشنهادات استان در رابطه با تعیین محل استقرار واحدهای تولیدی بعنوان محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده  -

 .56قانون بودجه  4در قسمت دوم بند )ه( تیصره 

 و توسعه نیافته.های مالیاتی بنگاههای اقتصادی در مناطق محروم اعمال پیشنهادات استان در ارتباط با معافیت -

 پیگیری ایجاد هیأت دوم تجدید نظر تأمین اجتماعی و جلوگیری از ارسال پرونده اعتراضی به تهران. -

تغییر اساسنامه شرکتهای حمل و نقل بین المللی در خصوص تعداد وسیله نقلیه ملکی به نام مدیرعامل و تعیین سقف ده  -

 مدیرعامل.درصدی سهام شرکتهای تعاونی برای هیأت مدیره و 

 .56های تیصره بودجه اعمال پیشنهادات استان و تنظیم آیین نامه -

های صنایع و معادن، کشاورزی مجلس و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و نشست روساء و اعضای کمیسیون -

اعضاء و انجام یک ای پیشنهادات در این حوزه به صفحه 244گو و استخراج و انعکاس یک مجموعه وشورای گفت

 های اتاق.مجموعه توافقات استانی و ملی بین استاندار، اتاق، نمایندگان مجلس و کمیسیون

 مرتفع شدن موانع استقرار و ساماندهی صنف درودگران در شهرک صنعتی مشهد و انجام واگذاری زمین. -

های دامپزشکی استان از مرکز ها و بیمارستانههای درمانی و آزمایشگاهها، داروخانها مجتمعتفویض اختیار صدور پروانه -

 .به استان

 شد.های پخش دارو که قبال توسط سازمان مرکزی انجام میبرطرف شدن موانع صدور پروانه شرکت -

در اداره کل مالیاتی استان به معاونین، در راستای تکریم و جلوگیری از  252و  246تفویض اختیارات قانونی موضوع مواد  -

 وقت مودیان محترم مالیاتی.اتالف 

تفویض قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون  -

های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به معاونین محترم اداره کل در مالیات

 سطح استان.

ت ویژه مالیاتی برای واحدهای تولیدی که به هر دلیل درگیر مشکالت تولید و فروش بوده و شرایط خاص برقراری تسهیال -

وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون آنها از طریق مراجع ذیصالح، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت

 د قرار گرفته باشد.گذاری مشروع و ارائه مستندات مالی مورد تأییحمایت قضایی از سرمایه
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المقدور از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای تعیین درآمد مشمول مالیات واحدهای تولیدی و معدنی حتی -

 های سازمان امور مالیاتی کشور.ها و دستورالعمل، بخشنامه22/40/2250مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی 

ز و وگوی مرکبوط به نظام فنی و اجرایی کشور و طرح پیشنهادات استان در شورای گفتارائه پیشنهادات اصالحی مر -

 .54ریزی کشور برای انجام اصالحات و ابالغ آن برای اجرا حداکثر تا اردیبهشت پذیرش سازمان مدیریت و برنامه

بانکها و بخشنامه دامنه قیمت های دولتی و پیشنهاد اصالحی حوزه اوراق تسویه، تسری آن به تأمین اجتماعی و بخش -

 های تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهای دولتی.مناسب و بخشنامه

گذاری صنایع کوچک در موارد متعدد و آزادسازی وثایق اصالحات پیشنهادی در حوزه عملکرد صندوق ضمانت سرمایه -

 بانکی جهت استفاده از تسهیالت.گذاری به عنوان ضمانت نامه مازاد واحدها و پذیرش صندوق ضمانت سرمایه

 .شکل گیری و بازنگری پنجره واحد و دولت الکترونیک -

پیگیری موضوعات مربوط به قراردادهای دستگاههای اجرایی خدمات رسان با پیمانکاران بخش خصوصی به منظور رعایت  -

 .تراضی در این قراردادها

بانکی در استان و پیگیری و مذاکره حضوری با قائم مقام محترم  ای از موانعدر حوزه بانکی با استخراج و انعکاس مجموعه -

بانک مرکزی و مدیران کل بانک مرکزی حسب اعالم بانک بسیاری از موارد پیشنهادی لحاظ و برطرف گردیده است از 

موانع ترهین  ی،جمله جرایم پلکانی، استفاده از قراردادهای یکسان مورد تأید بانک مرکزی، تعیین نرخ سود تسهیالت امهال

 شهرک صنعتی.قطعات 
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 اجتماعی تصادی،اق توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون در استان معادن شورای تشکیل با ارتباط در استان پیشنهادات اعمال -

 .ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و

 زودهاف ارزش عوارض و مالیات أخذ محل بعنوان تولیدی واحدهای استقرار محل تعیین با رابطه در استان پیشنهاد اعمال -

 .56 سال بودجه قانون 4 تبصره «ه» بند دوم قسمت در

 بین گفتگو و تفاهم طریق از مشهد غرب محور تولیدی و صنعتی واحد 2444 حدود تکلیف تعیین امکان نمودن فراهم -

 نامه رمستم پیگیری ماهیت با) استانی موثر دستگاهای سایر و غرب محور اقتصادی بنگاههای و شهر شورای شهرداری،

 (مشهد شهرداری 24/22/2254 مورخ 202403/54/25 شماره

 .نیافته توسعه و محروم مناطق در اقتصادی بنگاههای مالیاتی هایمعافیت با ارتباط در استان پیشنهادات اعمال -

 هوایی، مسافرت خدمات دفاتر انجمن و داران هتل اتحادیه افزوده ارزش و عملکرد بر مالیات حوزه در توافقاتاجرای  -

 استان. زیارتی و جهانگردی

 ایجاد ظورمن به تعاونی و خصوصی بخشهای اقتصادی فعاالن با اجرائی دستگاههای پیمانکاری قراردادهای در پیشنهادات -

 .مقابل طرف به ناعادالنه شرایط تحمیل منع و تراضی

 ام فی قراردادهای و ریزی برنامه و مدیریت سازمان های بخشنامه و دستورالعملها رعایت با مرتبط هایبخشنامه ابالغ -

 (ریزی برنامه و مدیریت سازمان و استانداری توسط) اجرایی دستگاههای با خصوصی بخش بین

 در ستانا اجرایی دستگاههای کاری موازی از جلوگیری برای دامپزشکی و استاندارد کل اداره بین ما فی نامه تفاهم انعقاد -

 .وارداتی دامی های نهاده ترخیص خصوص

 .مشهد در کشور شرق معنوی مالکیت و عالیم ثبت نمایندگی ایجاد پیگیری -

-سرمایه موانع رفع و سیاستگذاری کارگروه و استان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای مشترک همایشبرگزاری  -

 اجرایی اههایدستگ کارشناسان بین پویا تعامل برای حساسیت ایجاد و بیشتر همراهی و همسویی رویکرد با استان گذاری

 .خصوصی گذاری سرمایه متقاضیان و اقتصادی فعاالن با مختلف بخشهای با مرتبط

 با اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع و طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون اعضای و سارو نشستبرگزاری  -

 ایران ورزیکشا و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس استان، خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای رییس و استاندار

 اتاق "معدنی صنایع و معدن" و "صنعت" ، "آب و کشاورزی" هایکمیسیون اعضای و رییس و رضوی خراسان و

 کشاورزی و معدن صنعت، حوزه مشکالت و مسائل بررسیجهت  رضوی، خراسان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی،

 معادن ع،صنای بازرگانی، اتاق و اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان بین ما فی هایینامه تفاهم نهایت در که استان

 .گردید منعقد رضوی خراسان خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای و استان کشاورزی و
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  مشترک فرآیندهای انجام و هزینه و زمان کاهش کاری، موازی به امضا رسیدن تقاهم نامه ای سه جانبه به منظور حذف -

 به (رونق و رکود) اقتصادی خاص شرایط به توجه با در گردش سرمایه تسهیالت پرداخت باز مدت افزایش پیگیری -

 سال 2 به حداکثر عامل، بانک تشخیص

 

 کشور: توسعه برنامه دائمی احکام قانون 71ماده( ب)بند  موضوع کمیته

 

و  پردازدمی شوندمی داده تشخیص کار و کسب مخل که قوانینی اصالح یا تغییر به توسعه برنامه 22 ماده ب بند کمیته

 قوانینی شورا، این در تصویب از پس نهایت و در اعالم خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای به کمیته این نهایی مصوبات

 آمار اتاق بازرگانی مشهد طبق 22 ماده ب بند کمیته .شود می اصالح یا و می کند تغییر است استان هر اختیارات جزو که

 کمک با خصوصی بخش مشکالت رفع به کمک و آن مصوبات عملیاتی شدن دلیل به 54 سال نخست ماه 4 در شده ارائه

 باشد. حوزه این در برتر استان سه جزو موفق شد دولتی بخش

اصالح کارشناسی آن است، یکی از شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پیگیری  22عالوه بر اینکه هدف کمیته ماده 

سازی قوانین و مقررات میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است. در اشاره به برخی های این کمیته، منطبقمأموریت

هایی در حوزه دستگاههای اجرایی، ایجاد شورای عالی توان گفت: رفع موازی کاریاز کارهای انجام شده در این کمیته می

 انها، معافیتهای مالیاتی مربوط به بنگاههای اقتصادی در مناطق محروم و روستاها و پرداخت مالیات در خراسانمعادن در است
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ه های انجام شده و به نتیجه رسیده این کمیته بودهایی که در تهران دفتر دارند، تنها بخشی از پیگیریرضوی توسط کارخانه

 نتیجه آن باز هم الگو شدن خراسان رضوی در سطح کشور بوده است. که در سطح ملی نیز مورد بررسی قرار گرفته و 

 که شودمی برگزار حالی هر ماه قبل از برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در 22جلسات کمیته ماده 

 خود کاری حوزه دیدگاه از کدام هر و شوندمی دعوت این جلسات به موضوع هر با مرتبط مسئوالن خاص، موضوعی به بسته

 04 ایمجموعه گردآوری نسبت به کمیته این .کنندمی بیان آن اصالح نحوه درباره را خود نظرات کنند ومی بررسی را قوانین

 نمایندگان مجمع اتاق بازرگانی، میان جلساتی برگزاری و اقدام نموده است کار و کسب مخل قوانین به ای مربوطصفحه

 هایفعالیت توان ازنیز می را کار و کسب قوانین اصالح لزوم برای بررسی مرکزی بانک و رضوی خراسان استانداری مجلس،

 .برشمرد کمیته این دیگر

ی گذاری استانداری خراسان رضوی گویاابراز رضایت فعاالن اقتصادی استان به گفته مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه

 باشد.و عملیاتی شدن تغییر یا اصالح قوانین می 22بند ب ماده  اثربخش بودن اقدامات انجام شده در کمیته

 شود:سال اخیر اشاره می 0طی  22در ادامه به برخی اقدامات شاخص کمیته بند ب ماده 

 طرح استاد شاگردی و آموزش در محیط کار واقعی 

 اصالح فرآیند صدور اوراق قرضه 

  پیشنهادی در کمیته مرکزواحدهای در تملک بانکها و تصویب اصالحات 

  ای، معادن، کشاورزی و ارسال های مختلف بانکی، مالیاتی، بیمهجلد قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه 3تهیه

 هاهای مجلس، وزرای اقتصادی، استانداران سراسر کشور و اتاقهای مجلس، مرکز پژوهشبه کمیسیون

 اجرایی هایی در حوزه دستگاههایرفع موازی کاری 

 ایجاد شورای عالی معادن در استانها 

 های مالیاتی مربوط به بنگاههای اقتصادی در مناطق محروم و روستاهامعافیت 

 هایی که در تهران دفتر دارندپرداخت مالیات در خراسان رضوی توسط کارخانه 

تاکنون  2250ف اقتصادی از سال این کمیته در بخش های مختل موضوعات بررسی شده توسطای از مجموعه پیش رو چکیده

 می باشد.

 46سال 

های یران از طریق کانــون عالی انجمنپیگیری موارد مرتبط با ششمین همــایش ملی کار کشور به عنوان نمــاینده اتاق ا -

ار کصنفی کارفرمایی ایران و بررسی و تهیه و تنظیم برخی پیشنهادات الزم جهت طرح در کمیسیون های همــایش ملی 

 با رویکرد بهبــود محیط کسب و کار.
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شرکت در همایش ملی کار ایران به عنوان نماینده اتاق و ارائه پیشنهادات الزم و طرح آن در کمیته بهبود فضای کسب  -

و کار در حوزه روابط کار و اشتغال که با حضــور نمایندگان بخش خصــوصی، دولت و کارگران تشکیل گردید که در 

 دادی از پیشنهادات ارائه شده به عنوان قطعنامه پایانی مورد تصـــــویب قرار گرفت.مجموع تعــ

پیرامون اصالح یا تجمیع یا حذف مقررات مخل  64تهیه و تنظیم چکیده پیشنهادات و نظرات اعضاء کمیته استانی ماده  -

ای ه، اعضاء کمیته، رؤسای کمیسیون64برگ و ارسال آن به اتاق ایران، دبیرخانه ملی کمیته ماده  32کسب و کار در 

 ایی ذیربط و دبیرخانه شورای گفتگو.اتاق برخی دستگاههای اجر

 .ها و دستگاههای اجرایی استانی پیرامون قانون بهبود محیط کسب و کاربرگ تکالیف وزارتخانه 03تهیه و تنظیم  -

 قوانین و مقررات مخل کسب و کار در چندینارائه پیشنهادات پس از طرح پیشنهادات تشکلهای بخش کشاورزی پیرامون  -

 جلسه کمیته استانی مورد نظر.

پیگیری تکالیف وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی در ارتباط با اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و طرح موارد  -

 ی.خش خصوصدستگاههای استانی از جملۀ بخش کشاورزی و صنعت در جلسۀ دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و ب

تهیه و تنظیم و ارائه پیشنهادات الزم در ارتباط با صیانت از حقوق فعاالن اقتصادی و آسیب شناسی مسائل و مشکالت و  -

 انعکاس اقدامات به اتاق ایران در حوزه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی.

و  رضوی در ارتباط با اصالح و تجمیعتهیه چکیده پیشنهادات و نظرات تشکل ها و صاحبنظران اقتصادی استان خراسان  -

خدمات سرمایه گذاری خارجی، یا حذف قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه بخش کشاورزی، تأمین اجتماعی، کار، 

 تعاون.

برگزاری جلسات کارشناسانه جداگانه برای انجـــام توافقات بین اداره کل مالیاتی، تأمین اجتمــــاعی، شهرداری و  -

 ـن توسعۀ سرمایه گذاری و عمران خراسان در خصوص مشکالت مطرح شده فی مابین.انجمـ

صفحه ای و ارسال آن برای استاندار محترم خراسان  246در قالب یک کتابچه  64تهیۀ اقدامات دبیرخانه کمیتۀ ماده  -

 .و رئیس محترم اتاق ایران 64رضوی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس کمیتـــۀ ماده 

 49سال

 مصوبات جلسات دبیرخانۀ کمیتۀ استانی از طریق دستگاههای ذیربط به صورت مکتــوبشرکت در جلسات ستاد پیگیری -

 .اقتصاد مقاومتی

قانون برنامۀ پنجم در استان خراسان رضوی به همراه  64تهیۀ کتابچه اهداف و برنامه های دبیرخانه کمیتۀ استانی ماده  -

 های مطالعاتی و تشکل های ذیربط. هبرنامۀ زمانبندی جلسات و حوز

قانون برنامه پنجم توسعه استان خراسان  64پیشنهادات دبیرخانه کمیته استانی ماده  ایصفحه 240مجموعه  جلد تهیه یک -

 .های مختلف اقتصادیرضوی، پیرامون اصالح و تجمیع و یا حذف قوانین و مقررات مخل محیط کسب و کار در بخش
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و پیشنهادات فعالین اقتصادی در خصوص شناسایی مهمترین مجوزهای مخل کسب و کار از طریق پیگیری اخذ نظرات  -

 مکاتبه و مذاکره و بررسی مسائل حوزۀ زنان در خصوص قوانین و مقررات مخل کسب و کار با حضور کانون زنان بازرگان

 .تشکل های بخش خصوصیو انجمن حقوق دانان زنان ن

 .جلسات هیات نمایندگان اصالح قوانین و مقررات مخل کسب و کار و ارائه درجلد کتابچه  244تهیه حدود  -

از فعاالن اقتصادی و تشکلهای زیرمجموعه اتاق پیرامون قانون کار قانون  نفر 264مشاوره حضوری و تلفنی با بیش از  -

 .رفع موانع تولید و مسائل تامین اجتماعی

 

 44سال 

چون سقف زمانی ورود موقت گندم و صادرات آرد یکسال و قابل تمدید تا یکسال موضوعات مرتبط با کارخانجات آرد هم -

مین سرمایه در گردش مناسب در روند طوالنی خرید گندم و صاردات آرد، جایگزینی بیمه نامه تضمینی از سوی أدیگر، ت

شور ارائه آن به گمرکات کشرکتهای بیمه یا اسناد اعتباری دیگری همچون سفته یا برات به جای ضمانت نامه بانکی و 

 توسط صادر کنندگان گندم، آرد و مشتقات آرد و ...

 بررسی سامانه هوشمند تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی )ساجات( -

 پیشنهادات قراردادهای تنظیمی فی مابین پیمانکاران بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی بخش دولتی -

 نوشتار و طرح  تابلوی سر درب واحدهای صنفی و فروشگاهی بررسی پیشنهادات دستورالعمل شرایط -

 پیشنهادات مرتبط با اسناد خزانه و اوراق تسویه خزانه جهت بهره مدی پیمانکاران از ظرفیتهای آن -

 ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته 222موضوع ماده  -

 کیسه های آرد مربوطهای و موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در فروش آرد سهمیه -

وت، رسیدگی، تجدید دع بررسی و پیشنهادات موضوعات مالیاتی همچون دستورالعمل دادرسی مالیاتی )فصل چهارم: قرار -

.(، مدت زمان مصوب جهت استرداد وجوه ارزش افزوده ناشی از خرید داخلی در ارتباط با صادرات کاال از طرف تامین و ..
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ر بیشتر جهت تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی به روسای ادارات مالیاتی )اعم از ارزش افزوده امور مالیاتی، تفویض اختیا

واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، مفاد  2250و عملکرد(، دستورالعمل ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با عملکرد سال 

 قانون مالیات های مستقیم 54ده  ما

 ات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آالیندهقانون مالی 24ماده  2موضوع تبصره  -

 شکل گیری و فعال شدن صندوق ملی محیط زیست ملی و استانی  -

قانون بهبود محیط کسب و کار ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه های اجرایی با فعاالن اقتصادی  22بند )ه( ماده  -

 شرایط ناعادالنه بطرف مقابل در این قراردادها بخش خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی وضع تحیل 

 قانون اصالح چک 22(  بانک مرکزی با ماده 4/2/2252مورخ  52/35522مغایرت بخشنامه )شماره  -

 تقویت تولید و عرضه سوغات زیارت و ساماندهی بازار سوغات استان  -

 دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی  -

 سهیالت توسط سیستم بانکی در خصوص واحدهای دارای چک برگشتی یا معوقهپرداخت ت -

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات کشتار و بسته بندی مرغ و عدم قرارگرفتن فرایند عملیات کشتارگاهی و ارائه خدمات  -

 .کشتار و پرگیری در چرخه بخش کشاورزی و برخورداری معافیت ها ی بیمه ای و مالیاتی 

 ستورالعمل ها و ضوابط دامپزشکی در خصوص جذب نیروی بهداشتی در کشتارگاههاد -

کاهش هزینه های دادرسی مربوط به قراردادهای فی مابین صنایع و سیستم بانکی وتجدید نظر درهزینه های دادرسی با  -

 هدف حمایت از تولید.

 پیش بینی شده .و جرائم  2244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  252و  254موضوع مواد  -

و  42های تولیدی، صنعتی و کشاورزی )مصوب سال قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کلیه کارگاه -

 (54اصالحات سال 

قانون  24ماده  2قانون مدنی، تبصره  2226موضوعات مرتبط با زنان بازرگان و پیشنهادات اصالح قوانین همچون ماده  -

 ی و ...گذرنامه، بیمه پرداز
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 48سال نه ماهه 

 تأهی 24/3/2253مصوبه مورخ  2ماده  2و تبصره  2تمدید مهلت تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تولید موضوع بندهای  -

 2256محترم وزیران تا پایان سال 

 ورایش در و طرح نفت وزارت پژوهشگاه توسط دریافتی حرارتی ارزش اساس بر گاز گذاری قیمت هزینه بررسی موضوع -

 گفتگو

 تدوین درخصوص پیشنهاد ارائه و کشور کل 2256 سال بودجه قانون 3 تبصره مفاد ظرفیت از استفاده چگونگی بررسی -

 مرتبط های نامه آیین

 استان خراسان رضوی در افغانستانی گذاران سرمایه روی پیش موانع بررسی -

 جمهوری ریاست محترم اول معاون ابالغی 2/2/2256 مورخ 4625/33244 شماره ارزی مصوبه ابهامات بررسی -

 خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق نامه آئین و قانون اصالحی پیشنهادات -

 موانع کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی بررسی موضوع -

 ازیتوانمندس برای موجود های ظرفیت همه از استفاده و خصوصی بخش و اجرایی های دستگاه منابع اتالف از جلوگیری -

 دیده آموزش افراد گیری بهره و کار بازار نیاز با منطبق مهارتی مختلف در فعالیتهای کار نیروی

دستورالعمل  2تفویض استانی اختیارات تعیین حد نصاب فقط کاربری در ضوابط فنی و اجرایی مربوط به تبصره یک بند  -

زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره آئین نامه اجرایی قانون اصالح ، قانون حفظ کاربری اراضی  24ماده 

 هیات وزیران 25/0/2244مورخ  26224/ت/35465

بررسی موضوع اخذ مالیات از برخی محصوالت کشاورزی از جمله دام، طیور زنده و گوشت و زنجیره تولید گوشت در  -

 کشتارگاه

 بررسی موضوع قطع آب واحدها توسط شرکت آب و فاضالب روستایی -

 برداری بهره و دامداری ساختمان تاسیس پروانه صدر عالیت های موازی در اجرایچگونگی حذف ف -

 شهر عمران شرکت 24/0/2256 مورخ 2022/244/56 شماره نامه در مندرج کار و کسب مخل مقررات و قوانین اصالح -

 بینالود جدید

 بررسی پیشنهادات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان -

 23/0/2256مورخ  262243/ 5240پیشنهادات اصالحی پیرامون قوانین و مقررات مانع تسهیل در کسب و کار ) نامه شماره  -

 شرکت برق منطقه ای خراسان(

قانون رفع موانع  44قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده  20و  2و  2رائه پیشنهادات مربوط به ضمانت اجرایی مواد ا -

 تولید
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اسالمی با توجه به اعمال مجلس شورای  2256مکرر قانون صدور چک مصوب دوازدهم آبان ماه  3بند )ب( ماده  -

 قانون مذکور 0ماده  2های مندرج در قانون فوق در خصوص بنگاه های اقتصادی و اختیارات ناشی از تبصره محدودیت

 

 :مرکز آموزش

 

سالهاست که در بحث آموزش به دارندگان کارت بازرگانی و با فعاالن و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی 

های بازرگانی کشور، این تشکل در استانها ملزم به ارائه آموزشهای بنگاهداران اقتصادی ورود کرده است. بر اساس قانون اتاق

ه از لحاظ امکانات سخت افزاری و مهارتی به فعاالن اقتصادی است. اتاق مشهد در بحث آموزش و ایجاد امکانات آموزشی چ

چه نرم افزاری یکی از برترین اتاقهای کشور است که شاهد این موضوع، اختصاص ساختمانی مجزا با عنوان مرکز آموزش 

 تاق بازرگانی است.ا

وجه تاتاق بازرگانی مشهد متناسب با نیازهای آموزشی اعضاء و فعاالن اقتصادی بخشهای مختلف، موضوع آموزش را مورد 

گروه و دپارتمان آموزشی در مرکز آموزش تعریف شده است که به مباحث حقوقی، قوانین و  4قرار داده و بر همین اساس 

ی اپردازد. در این مرکز هر سال تقویم یکسالهمقررات، داوری، بازاریابی و مدیریت فروش، بازرگانی خارجی و حمل و نقل می

اهه، شش های سه مشود و تقویم آموزشی در دورهده و تجربیات سالهای گذشته تهیه میمتناسب با نیازهای آموزشی تعیین ش

رسد. رویکرد مرکز آموزش، نوآوری در سبک و روش ارائه خدمات آموزشی است. ماهه و یکساله به اطالع فعاالن اقتصادی می

 ایفایله و هابسته تی انجام شده است. تهیههای مجازی و آموزش الکترونیک اقدامادر زیر ساخت و تولید محتوا برای دوره

 کاف اسمبه  روز دنیا مدیریتی مقاالت بهترین خالصه از ایمجله و است بازرگانی اتاق آموزش مرکز خدمات از دیگر آموزشی

 و نیکالکترو صورت به و دارد اقتصاد اشاره در ارزش آفرینی و کارآفرینی کار، و کسب توسعه بحث به که شده است تهیه

  .است شده منتشر کاغذی

آموزش  برنامه است که در این راستا 56 سال در مشهد اتاق رئیس تاکیدی موضوعات از یکی عنوان به نوکارآفرینان به آموزش

 نوانع به آموزشی ایبرنامه همچنین. در حال تدوین است دبیرستان دوم و اول مقطع سنی گروه برای کار و مهارتهای کسب

 به یا تندهس دانشجو و اندنداشته اقتصادی چندانی کسانی هستند که فعالیت آن مخاطبان که در حال اجراست تجربه انتقال

 اند.شده التحصیلفارغ تازگی

 شود:سال اخیر اشاره می 0در ادامه به اقدامات شاخص مرکز آموزش طی 
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 ب با های آموزشی متناسفعالیت و تدوین برنامهبندی بر اساس نوع های اطالعاتی آموزشی از مخاطبان و طبقهتهیه بانک

 ها انشگاهد غیروابسته، و وابسته های تشکل شامل، مختلف های گروه با مستمر ارتباط ایجاد و بندی شدهنیازهای طبقه

 یشناسای وسیله به...  و( رشد مراکز و آور فن واحدهای بنیان، دانش های شرکت) آوری فن و علم پارک آموزشی، مراکز و

 آموزشی رابطان

  راه اندازی سامانه جامع آموزشی در بسترWAN های آموزشی، ثبت نام جهت اطالع اعضای اتاق و مخاطبان از برنامه

 الکترونیکی و دریافت شناسنامه آموزشی از طریق تخصیص کد کاربری جداگانه برای هر فرد

 دانشجویان و شرکتهای دانش بنیان ها،ها به اعضای اتاق، اعضای تشکلافزایش میزان تخفیف 

 های مشترک با تشکل هاهای آموزشی و برگزاری دورهتنوع در دوره 

 ترجمه و تدوین مقاالت آموزشی روز دنیا و انتشار آن 

 ارزش آفرینان"های اقتصادی با جوانان با عنوان های پیشکسوتان عرصه فعالیتبرگزاری سلسله نشست" 

 راحی کسب و کار دانش آموزیبرگزاری اولین دوره لیگ ط 

 

 سال اخیر به تفکیک هر سال در ادامه آمده است: 0برگزار شده توسط مرکز آموزش طی  یهای آموزشدوره

 46سال 

 دوره توجیهی متقاضیان صدور کارت بازرگانی 22برگزاری  -

 "چگونگی( خالقیت )چیستی، چرایی،"برگزاری سمینار  -

 سفارشات خارجیکارگاه آموزشی ثبت برگزاری  -

 وسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایرانبا همکاری م "مکاتبات و سفارشات خارجی"برگزاری کارگاه آموزشی  -
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 برگزاری دوره حق العمل کاری گمرک -

 وسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایرانبا همکاری م "مبانی حقوق تجارت داخلی و بین المللی"برگزاری سمینار آموزشی  -

 ایران ی اتاقبا همکاری معاونت امور استانها "تاثیرگذاری بر سیاست های دولت"موزشی برگزاری سمینار آ -

 مدت قوانین و مقررات امور گمرک برگزاری دوره کوتاه -

 وسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایرانبا همکاری م "کارآفرینی و اهمیت فرصت یابی در بازار"برگزاری سمینار آموزشی  -

 حفظ و رشد اعضا ویژه تشکل موزشی جذب،برگزاری سمینار دو روزه آ -

 برگزاری دوره زبان انگلیسی تخصصی -

 مدت مدیریت امور صادرات و وارداتبرگزاری دوره کوتاه  -

 ه کوتاه مدت بانکداری بین المللیبرگزاری دور -

 تولید رقابتی موانعدر قانون رفع برگزاری کارگاه آموزشی بررسی اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم و احکام مالیاتی مندرج  -

برگزاری سمینار دو روزه رهبری، اجرا، شیوه اداره مطلوب هیئت مدیره در تشکل های اقتصادی با همکاری معاونت امور  -

 ها استان

 دوره کوتاه مدت اعتبارات اسنادی برگزاری -

 ی تنظیم قراردادهای بین المللیبرگزاری کارگاه مقدمات -

 انت نامه های بین المللی مقدماتیبا ضمبرگزاری دوره کوتاه مدت آشنایی  -

 دوره کوتاه مدت اعتبارات اسنادی برگزاری -

 برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تنظیم و نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی با همکاری معاونت امور استانها -

 کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران برگزاری سمینار نقش فن آوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی با همکاری -

 های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان اتاق مانند برگزاری کالس زبان انگلیسی در سطوح مختلفبرگزاری دوره -

 

 49سال

 دوره توجیهی متقاضیان صدور کارت بازرگانی 22برگزاری  -

 المللی بین مالی تأمین برگزاری کارگاه -

 گمرک کاری العمل حق جامع آزمون ویژه برگزاری دوره -

 واردات و صادرات امور مدیریت برگزاری دوره -

 اداری مکاتبات نگارش آیین کارگاهبرگزاری  -

 خارجی سفارشات و خرید مدیریت دورهبرگزاری  -
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 پیشرفته و مقدماتی خارجی سفارشات ثبت دورهبرگزاری  -

 مستقیم مالیاتهای جدید قانون کارگاهبرگزاری  -

 ارگانیک کشاورزی با آشنایی کارگاهبرگزاری  -

 المللی بین بانکداری دورهبرگزاری  -

 المللی بین ای جاده نقل و حمل دورهبرگزاری  -

 پیشرفته قراردادهای تنظیم سمیناربرگزاری  -

 بازرگانی تخصصی انگلیسی زبان برگزاری دوره -

 صنعتی انقالب تخصصی برگزاری سمینار -

 "انگلیسی زبان به خارجی سفارشات و مکاتبات" آموزشی برگزاری کارگاه -

 خارجی بازرگانی کلیات برگزاری دوره -

 تجاری مذاکرات فنون و اصول آموزشی برگزاری کارگاه -

 مربوطه مقررات و ایران اسالمی جمهوری کار قانون آموزشی برگزاری کارگاه -

 خارجی سفارشات ثبت نوین های روش آموزشی برگزاری کارگاه -

 پیمان خصوصی و عمومی شرایط و قراردادها مدیریت آموزشی برگزاری کارگاه -

 گمرکی امور جامع سامانه و فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه آموزشی برگزاری کارگاه -

 (LC) الملل بین تجارت در پرداخت های روش آموزشی برگزاری کارگاه -

 جهان تجارت به ورود دروازه عمان برگزاری سمینار -

 باربری های بیمه و الملل بین تجارت در حمل اسناد آموزشی برگزاری کارگاه -

 "کار و کسب حوزه در زنان مشکالت" آموزشی برگزاری سمینار -

 فروش مهندسی آموزشی برگزاری کارگاه -

 جهانی بازارهای در گذاری قیمت نوین اصول" برگزاری کارگاه -

 برند و اختراع صنعتی، طرح افتراق وجوه و صنعتی مالکیت با آشنایی آموزشی برگزاری کارگاه -

 "پولشویی با مبارزه مقررات و قوانین با آشنایی" آموزشی برگزاری کارگاه -

 "(خارجی و داخلی) سفارشات و خرید مدیریت" آموزشی برگزاری کارگاه -

 "مستقیم های مالیات جدید قانون" آموزشی برگزاری کارگاه -

 اینترنتی کار و کسب و الکترونیکی تجارت سیستم اندازی راه عملی آموزش" برگزاری کارگاه -

 کاال صادرات و واردات در گمرک الکترونیکی اظهارنامه تنظیم برگزاری کارگاه -
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 "مباحث این از قانونی حمایت نحوه و ها ایده تجاری، اسرار با آشنایی" آموزشی برگزاری کارگاه -

 "کشاورزی بخش مالیاتی قوانین و مقررات با آشنایی" آموزشی برگزاری کارگاه -

 کشور عمان محوریت با مهندسی فنی، خدمات صدور تخصصی برگزاری سمینار -

 کار و کسب در کاوی داده کالن و کاوی داده نقش برگزاری سمینار -

 کار و کسب در کاوی داده کالن و کاوی داده کاربردهای عملی-نظری برگزاری کارگاه -

 اقتصادی های تشکل در گری البی برگزاری کارگاه -

 (برات سفته، چک،) تجارتی اسناد برگزاری کارگاه -

 های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان اتاق مانند برگزاری کالس زبان انگلیسی در سطوح مختلفبرگزاری دوره -

 

 44ال س

 دوره توجیهی متقاضیان صدور کارت بازرگانی 22برگزاری  -

 دوره کلیات بازرگانی خارجی 22برگزاری  -

 دولتی و عمومی بخش معامالت مقررات و قوانین کارگاهبرگزاری  -

 "واردات و صادرات مدیریت" کارگاهبرگزاری  -

 الملل بین تجارت در پرداخت های روش کارگاهبرگزاری  -

 "کوچینگ با آشنایی" سمیناربرگزاری  -

 بازرگانی تخصصی انگلیسی زبانبرگزاری  -

 "بورس در گذاری سرمایه و مالی نوین ابزارهای با آشنایی" کارگاهبرگزاری  -

 "(Business Plan) کار و کسب طرح" کارگاهبرگزاری  -
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 "ها سایت وب امنیت تعیین در مؤثر های استراتژی و فاکتورها" کارگاهبرگزاری  -

 "آنالین تجارت در بازاریابی های استراتژی" کارگاهبرگزاری  -

 "خدمت و کاال سفارش ثبت" عملی کارگاهبرگزاری  -

 "انگلیسی زبان به تجاری سفارشات و مکاتبات" کارگاهبرگزاری  -

 (IRU) ای جاده المللی بین نقل و حمل دورهبرگزاری  -

 "بانکی سیستم با اقتصادی فعاالن مشکالت بررسی و بانکداری با آشنایی" کارگاهبرگزاری  -

 کشاورزی در خشکی تنش و آب کمبود مدیریت در نوین مباحث آموزشی همایشبرگزاری  -

 "تجاری و فردی برندینگ، هویت" کارگاهبرگزاری  -

 "مالیاتی الکترونیکی اظهارنامه ارسال ی نحوه" کارگاهبرگزاری  -

 "پیمانکاری های فعالیت مالیاتی مقررات" کارگاهبرگزاری  -

 "مالیاتی های معافیت و ها تخفیف"کارگاهبرگزاری  -

 اظهاری دور و کاال ،ترخیص گمرکی امور قانون کارگاهبرگزاری  -

 "ای حرفه الکترونیک بازاریابی" کارگاهبرگزاری  -

 "فروش مهندسی" کارگاهبرگزاری  -

 "(PRO-CRM) مشتریان با اثربخش ارتباط مدیریت" کارگاهبرگزاری  -

 "خدمت و کاال سفارش و ثبت عملی" کارگاهبرگزاری  -

 "الملل بین تجارت در اسناد کنترل و تهیه استانداردهای و قواعد با آشنایی" کارگاهبرگزاری  -

 "ISO 9001(2015) مستندسازی و الزامات تشریح مبانی "آموزشی دورهبرگزاری  -

 "اقتصادی خبرنگاری" کارگاهبرگزاری  -

 (پرسنل ویژه) مقدماتی  Excel آموزشی دورهبرگزاری  -

 آن بر حاکم اصول و ضوابط قرارداد، جامع آموزشبرگزاری  -

 الکترونیک تجارت مفاهیم و اصول با آشناییبرگزاری  -

 الملل بین تجارت در مالی اموربرگزاری  -

 "( 2424 اینکوترمز)المللی  بین قراردادهای در اینکوترمز نقش"برگزاری کارگاه  -

 بازرگانی و اقتصادی های تشکل در مالی تامین های روش آموزشی سمیناربرگزاری  -

 همکاران( )ویژه زندگی کیفیت ارتقاء روان، سالمت پایشبرگزاری کارگاه  -

 تیر کارنه-تیر کنوانسیون آموزشی کارگاهبرگزاری  -
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 اقتصادی های تشکل در وری بهره مدیریتبرگزاری دوره  -

 ها تشکل شدن یکسو جهت در موثر های روش با آشناییبرگزاری دوره  -

 ها تشکل جهت حامی و پشتیبانی جذب اصولبرگزاری دوره  -

 فرامرزی تجارت واحد پنجره و گمرکی امور جامع سامانه تخصصی کارگاهبرگزاری  -

 قرارداد مبانی و مناقصات برگزاری قانون ، عمومی بخش و دولتی معامالت و قراردادها مقررات و قوانین -

 قیمتی ایهسنگ و گرانبها فلزات مصنوعات تولید در نیاز مورد التآماشین و اولیه مواد گمرکی تشریفات و واردات مقررات -

 DISK جهانی مدل از استفاده با ای حرفه مذاکرات و فروش -

 کشور مالیاتی قوانین کاربردی اصول جامع سمیناربرگزاری  -

 هافزود ارزش بر مالیات و مؤدی اعتراض الیحه تنظیم و تهیه چگونگی شامل مالیاتی دادرسی آئین کامل بررسی -

 CRM مشتریان با اثربخش ارتباط و فروش مهندسی -

 تروریسم مالی تأمین و پولشویی با مبارزه -

 صنعتی های طرح و برند ثبت کلیات -

 شرکتها مجامع صورتجلسات تنظیم ی نحوه -

 شرکتها ثبت اینترنتی سامانه در حقوقی اشخاص مجامع صورتجلسات ثبت ی نحوه -

 کار و ،کسب هوشمندسازی و سازی چابک -

 های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان اتاق مانند برگزاری کالس زبان انگلیسی در سطوح مختلفبرگزاری دوره -

 48سال نه ماهه 

 دوره توجیهی متقاضیان صدور کارت بازرگانی 5برگزاری  -

 دوره کلیات بازرگانی خارجی 5برگزاری  -

 مدیریت صادرات و واردات -

 قانون امور گمرکی و ترخیص کاال -

 های با مسئولیت محدودنحوه تنظیم صورتجلسات شرکت -

 آشنایی با اصول و مفاهیم تجارت الکترونیک -

 ابداری و حسابرسینکات قابل توجه موارد خاص استانداردهای حس -

 خرید واردات کاال به روش اعتبارات اسنادی -

 مقررات و تشریفات ترخیص کاال -
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 آشنایی با بازرگانی بین المللی -

 آشنایی با اصطالحات بازرگانی )اینکوترمز( -

 و ...( LCالملل )اعتبارات اسنادی امور مالی و روشهای پرداخت در تجارت بین -

 بازاریابی الکترونیک حرفه ای -

 ارگاه آموزشی سامانه جامع تجارت )ثبت سفارش کاال و خدمت(ک -

 مدیریت خرید و سفارشات )داخلی و خارجی( -

 

 (CRMمهندسی فروش و ارتباط اثربخش با مشتریان ) -

 های مربوط به ورود موقت جهت پردازش و صادرات کاالقوانین گمرکی و دستورالعمل -

 ها شرکت ثبت مقررات تحلیل -

 حقوقی اشخاص مالیاتی الکترونیکی اظهارنامه ارسال و تنظیم ی نحوه -

 قرارداد مبانی و برگزاری مناقصات قانون ، عمومی بخش و دولتی معامالت و قراردادها مقررات و قوانین -

 انگلیسی زبان به تجاری سفارشات و مکاتبات -

 MIT روش به مند نظام کارآفرینی -

 الملل )اسناد مالی، بازرگانی و حمل(بین تجارت در اسناد کنترل و تهیه استانداردهای و قواعد با آشنائی -

 مشکالت حل آگاهی آشنایی، فکری سمینار آموزشی مالکیت -

 المللی بین تجاری اختالفات فصل و حل های شیوه -

 ق.م.م( 200آشنایی با درستورالعمل دادرسی مالیاتی )موضوع ماده  -
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 محتوا تولید و ای رسانه های مهارت -

 استان توسعه و تحقیق مراکز و انجمن و توسعه تحقیق واحدهای مدیران ویژه R&D تخصصی آموزش های دوره -

 های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان اتاق مانند برگزاری کالس زبان انگلیسی در سطوح مختلفبرگزاری دوره -

 آن تفسیر و UCP 600 اسنادی اعتبارات متحدالشکل مقررات -

 اقتصادی بنگاههای بانکی تسهیالت انواع -

 تجربه( انتقال رویکرد با کار و کسب حوزه فعاالن با )گفتگو آفرینان  ارزش -

 کاال المللی بین ای جاده نقل و حمل -

 المللی بین استانداردهای تطبیق مالی های صورت تهیه -

 ذاییغ مواد فرموالسیون اصول -

 سازمانی توسعه و اینستاگرام -

 ارگانیک کشاورزی اصول و مفاهیم با آشنایی -

 آن کشف های روش و تروریسم مالی تأمین و پولشویی با مبارزه -

 ISO 14001 محیطی زیست مدیریت های سیستم با آشنایی -

 R&D واحدهای مدیران و ارشد مدیران ویژه توسعه و تحقیق مدیریت -

 

 :روابط عمومی

 

 اقتصاد برای نقش آفرینی بهتر در آنای انکار ناپذیر است، به خصوص در حوزه برای پیشرفت در هر حوزه رسانینقش اطالع

ای دنبال کرد. فعاالن اقتصادی در دوره پر سرعت رقابت داخلی و خارجی نیازمند اطالعات باید اخبار و اطالعات را به طور لحظه

تاق ا هستند زیرا سرنوشت بنگاه و کارکنان آنها به یک تصمیم به موقع گره خورده است. با توجه به ابعاد بسیار وسیع کار

و  رسانی دقیق و سریع از نتایجرسانی در ارائه خدمات اتاق به فعاالن اقتصادی قابل توجه است. اطالعبازرگانی، نقش اطالع

کند. از سوی دیگر فعاالن اقتصادی نیاز به اطالعات و تحلیل مصوبات جلسات، کار روابط عمومی را با ابعاد زیادی مواجه می

ه و سریع بدست آنها برسد؛ به همین دیلیل طی سالهای اخیر همزمان با گسترش انتشار اخبار در دارند که باید بدون واسط

فضای مجازی، رویکرد روابط عمومی الکترونیک در دستور کار قرار گرفت تا از طریق فضای مجازی نیز بر ابعاد اطالع رسانی 

ای هو اجرا شده است که عالوه بر ارسال خبر، اطالعات حوزهافزوده شود. پورتال جدید اتاق مشهد نیز با همین رویکرد طراحی 
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های اقتصادی از مسائل روز، مقاالت تخصصی، آمارها و نشانگرهای کشاورزی، صنعتی و مختلف فعالیت اتاق و آخرین تحلیل

ر استان است که درسانی اتاق همکاری با صدا و سیمای شود. از دیگر اقدامات اطالعسایت منعکس میبازرگانی در این وب

میزگرد تلویزیونی تحت عنوان رهیافت برگزار شد و از نظر بازتاب مطالبات کارآفرینان تأثیر مطلوبی داشته  22تابستان گذشته 

 است. 

تشکیل مرکز اسناد اتاق مشهد و نگارش تاریخ اقتصادی استان به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه واحد روابط عمومی است. 

شود. آموزش خبرنگاران عملیاتی می 56ای از اتاق مشهد در دستور کار این واحد است که تا پایان سال یجاد موزههمچنین ا

های علمی با حضور اساتید برجسته ارتباطات به عنوان یکی دیگر از اقدامات واحد اقتصادی در راستای تبادل تجارب و یافته

سال  0دامه به دستاوردها و اهم اقدامات واحد روابط عمومی و انتشارات اتاق طی روابط عمومی در دو سال اخیر بوده است. در ا

 شود:اخیر اشاره می

 تجدید ساختار روابط عمومی و تفکیک حوزه های خبر، انتشارات، فضای مجازی و امور فرهنگی -

 جهت گیری در اجرای روابط عمومی الکترونیک -

 العات مورد درخواست مخاطبین به منظور طراحی پورتال جدید اتاقمطالعه مقایسه ای، بررسی نیازهای محلی و اط -

 تهیه، تولید و بارگذاری اطالعات ویژه مخاطبین از جمله مقاالت، اطالعات اقتصادی، آمارها در پورتال اتاق -

 گردآوری و بارگذاری اطالعات عملکرد واحدهای مختلف اتاق در پورتال جدید اتاق -

 مخاطب و انتخاب ویرایش و انتشار اخبار اقتصادی مرتبط به شکل روزانه و مستمر  2244ا ایجاد کانال تلگرام اتاق ب -

 تهیه شیوه نامه های مورد نیاز اتاق از جمله شیوه نامه واگذاری لوگوی اتاق، شیوه نامه انتخاب پیشکسوتان -

 گردآوری اسناد و تصاویر و اطالعات تاریخی اتاق مشهد -

 براساس مستندات تاریخیاجرای موزه اتاق مشهد  -

 برنامه تلویزیونی( 22طرح تلویزیونی رهیافت )تولید  -

 تولید و انتشار فصلنامه اتاق مشهد -

 تهیه بروشورها و کاتالوگ های معرفی اقتصاد استان به زبان های فارسی و انگلیسی -

 نظارت محتوایی بر نشریات اتاق -

 توزیع روزانه مطبوعات و تشریات اتاق -

 نصب آن در تابلوی اعالنات بریده جراید و -

 ضبط صوتی و تصویری کلیه برنامه های شاخص اتاق -

 ها و مناسبتهای مهم استان وهمکاری با صدا و سیما در قالب برگزاری میزگردهای اقتصادی، تهیه فیلم و خبر از همایش -

 کشورمعرفی کارشناسان رشته های مختلف برای حضور در برنامه های صدا و سیمای استان و 
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 49سال 

 خبر منتشر گردیده است.  044و در کانال تلگرام اتاق  خبر 202سایت اتاق تعداد اخبار در  -

 تهیه و تنظیم و بارگذاری اخبار و اطالع رسانی ویژه روابط عمومی در تلگرام اتاقَ، اتاق ایران و پایگاه خبری   -

لی، بروشور پنجره ای رو به خراسان رضوی )به زبان نسخه شامل: کتاب سیاست های پو0244تولید و توزیع انتشارات:  -

اق کتابچه گزارش عملکرد شش ماهه ات -ویژه نامه صنعت و دانشگاه -فارسی و انگلیسی(، زندگینامه مرحوم شهرستانی 

  و غیره

ا جهت ه تهیه و ابالغ دستورالعمل اجرایی و شرح وظایف خبرنگار اتاق، هماهنگی با دبیرخانه امور هماهنگی کمیسیون -

 های کامل و جامع )تولید محتوا( و گفتگو با مسئوالن و رؤسای کمیسیون ها جهت انعکاس در پورتال اتاقتهیه گزارش

 تهیه آلبوم و فتوکلیپ ویژه نمایشگاه توانمندیهای اتاق مشهد،  -

ات الس ماهیانه هیمل صنعت و دانشگاه و همچنین حضور و برپایی اجااطالع رسانی و پوشش دهی خبری همایش ملی تع -

  نمایندگان

  تولید و نصب بنرهای تبلیغاتی و مناسبتی مورد تهیه،بیش از پنجاه  -

 -ایران -قـــدس –خراسان  -دنیــای اقتصاد -ایرنا -که شامل: صدا و سیما درج و نشر اخبار اتاق در رسانه ها و جراید -

ل پایگاه اطالع رسانی اتاق ایران، سایت اتاق، کانا -ماهنامه اقتصاد آسیا -روزنامه اقتصادی آسیا -ایسنا -تسنیم  -فارس

  متلگرا

 پاسخگویی تلفنی و حضوریمورد  344بیش از  -

 

 44سال 

 مورد انتشارات شامل:  6424

 نسخه  44اتاق به تعداد  تهیه بولتن خبری برای اعضای محترم هیئت نمایندگان -

 نسخه  2044هماهنگی و نظارت بر تولید و محتوا و چاپ دور جدید نشریه اتاق  -

 چاپ و تکثیر کتابچه های دبیرخانه شورای گفتگو با عناوین :  -

 نسخه  344( 23و  2تجمیع ، اصالح و یا حذف قوانین محل کسب و کار )جلد  -

 نسخه  244نگاهی به مصوبات شورای گفتگو  -

 نسخه  244چکیده پیشنهادات در خصوص تجمیع و اصالح قوانین مخل  کسب و کار  -
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 نسخه  244تفاهم نامه های منعقده بین کمیسیون های صنایع و کشاورزی مجلس با اتاق  -

 نسخه  2444چاپ و تکثیر بروشور پول شویی به سفارش واحد بازرگانی  -

 نسخه  244امور بین الملل  چاپ و انتشار نگاهی به موقعیت تاتارستان به سفارش -

 نسخه  44چاپ و تکثیر گزارش کار کمیسیون کشاورزی و کمیسیون معدن  -

 تکثیر لوح فشرده از برنامه های جاری اتاق )همایش ها و ... (  -

 توزیع مطبوعات و نشریات در داخل اتاق. -

 

 

 های مجلس با اتاق تفاهم نامه -

 نگاهی به مصوبات یک ساله شورای گفتگو -

 ن کمیسیون معــدنبولت -

 بولتن خبری روابط عمــومی -

ه های بانکی بهای صدور ضمانت نامهچاپ و انتشار کتابچه آشنــایی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با روش -

 سفارش واحد بازرگانی و صدور کارت
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 اطالع رسانی و خبر شامل: 

 ، تولید و بارگذاری خبرتهیه مورد 2434 -

 بارگذاری عکسمورد تولید و  2334 -

 پوشش خبری و تصویری )فیلم و عکس( از رویدادها و اخبار اتاق  -

 -اایسن -دنیای اقتصاد، ایرنا -قدس -صدا و سیما -ی مختلف از جمله: خراسانمورد دعوت از خبرنگاران و رسانه ها 234 -

 ایران و غیره برای پوشش خبری برنامه های اتاق -همشهری -فارس -تسنیم

 های خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگارانبرگزاری نشست -

 تهیه و ارسال گزارش صوتی و رادیو مجازی اتاق ایران -

 برگزاری میزگرد اقتصادی در اتاق با حضور روسای کمیسیون های اتاق،کارشناسان و مسئولین اجرایی استان. -

 ماهه0عضو در بازه زمانی  2244عضو به  644درصدی اعضای آن از  34فعال کردن کانال تلگرام اتاق و افزایش  -

 استفاده از ظرفیت رسانه ملی )صدا و سیما( برای انتشار اخبار اتاق -

 ارتباطات مردمیمورد  2534 -

 

 48نه ماهه سال 

 اطالع رسانی و خبر: 

 خبر با عناوین مختلف و بارگذاری آن در تلگرام اتاق. 2024تهیه و انتشار  -
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 اتاق در سایت اتاق.خبر مرتبط با  642تهیه و انتشار  -

 دقیقه فیلم. 46عکس و  2244تهیه عکس و فیلم خبری به تفکیک  -

 پوشش کامل اخبار کمیسیونهای دهگانه اتاق به صورت منظم و مستمر. -

وگو، جلسات ، دبیرخانه شورای گفت22وگوی دولت و بخش خصوص، جلسات کمیته ماده پوشش کامل اخبار شورای گفت -

 هیأت نمایندگان اتاق.

های خارجی در اتاق مشهد شامل مالزی، اتریش، افغانستان، عراق، سوئیس، پوشش کامل اخبار مربوط به حضور هیأت -

 انگلیس، فرانسه، اکراین.

 پوشش خبری نشست صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در اتاق و برگزاری نشست خبری با حضور رئیس صندوق مذکور. -

 های سراسر کشور.یأت نمایندگان اتاقپوشش خبری و تصویری همایش و اجالس ه -

 .24/3/2256پوشش خبری همایش مالکیت فکری و معنوی  -

 پوشش خبری همایش در خودماندگی اقتصاد ایران. -

 هاانتشار و ارسال اخبار اتاق به سایر رسانه -

 ارائه طرح ساماندهی سایت اتاق و مشارکت تولید محتوایی سایت. -

 انتشارات : 

 رت مستمر محتوایی بر مطالب و گزارشات روزنامه دنیای اقتصاد )هر هفته(.تعیین خط مشی و نظا -

 نسخه(. 244وگو )های مورد نیاز دبیرخانه شورای گفتنظارت، چاپ و تکثیر و نظارت کتابچه -

 هزار نسخه(. 4توزیع روزانه مطبوعات و جراید در اتاق )بیش از  -

 امور فرهنگی و تبلیغی: 

ای رهیافت که با همکاری اتاق و صدا و سیمای استان انجام شد )مطابق دقیقه 03برنامه تلویزیونی  22تهیه، تولید و پخش  -

 قرارداد منعقده با آن سازمان(.

 عکس مناسب(. 44های سراسر کشور )با انتخاب تهیه آلبوم تصویری از همایش و اجالس هیأت نمایندگان اتاق -

نسخه به  23و ارسال آن به تعداد  CDهای سراسر کشور در قالب ن اتاقتهیه گزارش تصویری از اجالس هیأت نمایندگا -

 های سراسر کشور. اتاق ایران و اتاق

 دقیقه. 23تهیه گزارش تصویری و مستند از ابتدای حضور میهمانان تا پایان اجالس هیأت نمایندگان به مدّت  -

های فکری برای برگزاری اجالس هیأت نمایندگان کمک و مساعدت در تهیه و تولید اقالم فرهنگی و تبلیغی و مشاوره -

 های سراسر کشور. اتاق
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 . 24/3/2256برگزاری نکوداشت روزخبرنگار و تجلیل از خبرنگاران همراه با نشست خبری با حضور ریاست محترم اتاق  -

 تهیه اقالم فرهنگی )شامل بنر و ... و هماهنگی در فراخوان قاری، مجری، عکاس و فیلمبردار(. -

 های سایر واحدها.مساعدت و همکاری در اجرای بهتر برنامه -

 

 ارتباطات مردمی: 

 مورد. 062مراجعین حضوری و تلفنی  پاسخگوئی به -

 های پیشنهادی: طرحها و برنامه

 و ارائه آن به ریاست محترم اتاق. 2256های مهم قابل اجرا در سال تهیه و تدوین برنامه -

به احداث موزه اتاق شامل خرید اقالم موزه، انعقاد قرارداد طراحی و نظارت، پژوهش و پیگیری، هماهنگی امور مربوط  -

 آوری و نیز اجرای فیزیکی طرح موزه به تفکیک. جمع

 تهیه و ارائه طرح و آئین نامه اجرایی چگونگی استفاده از لوگوی اتاق. -

 و کارآفرینان. تهیه و ارائه طرح و ئین آئین نامه اجرایی چگونگی انتخاب پیشکسوتان -

رسانی در سایت اتاق و انعقاد قرارداد با فردی متخصص در این ارائه طرح ساماندهی تولید اطالعات اقتصادی پایگاه اطالع -

 حوزه.
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 :دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری

 

 موضوعات کشورها، امروز رقابتی اقتصاد در هدف جدید بازارهای و یافتن صادرات مسیر در صحیح برداشتن گام و بازار شناخت

 دستور مشهد اتاق بازرگانی ، رئیس2250سال  در دلیل همین به و نیست پوشیده کسی بر آن اهمیت که حساسی است بسیار

 دفاتر از معدود یکی عنوان رضوی، به خراسان بازرگانی اتاق در را تجاری مشاوره و بازار دفتر تحقیقات عنوان با بخشی ایجاد

، مرکز تحقیقات بازار و مشاوره تجاری 2253از ابتدای سال کرد و پیرو آن  خصوصی کشور صادر بخش در موضوع این فعال

با هدف ارائه اطالعات تجاری از بازارهای هدف صادراتی و کمک به فعالین اقتصادی و صادرکنندگان استان برای حضور هر 

در  یا و بوده صادرات دنبال به که کسانی و اقتصادی فعاالن تجاری، مشاوره در حوزه .شداندازی چه بهتر در این بازارها، راه

 صادراتی هدف بازار درباره هاییدفتر، مشاوره این به مراجعه با دارند، دیگری به بازارهای ورود قصد و هستند صادرات حال

 .کنندمی دریافت خود

 کافی شناخت عدم انجام گرفته طی سالهای گذشته، خصوصی، طبق نظرسنجی بخش فعاالن هایدغدغه مهمترین از یکی

 اما کند؛می صدق دورترند، بیشتر ما از که کشورهایی درباره ویژه به کافی شناخت عدم این و است موجود بازارهای هدف از

 شناختها این کند؛ ایجاد اقتصادی فعاالن برای بازارها از این شناختی که است این اتاق بازرگانی بازار تحقیقات دفتر هدف

 یک کتاب به تبدیل نهایت در که باشد هاییگزارش تهیه و کشورها مطالعه روی یا و های مدیریتیگزارش قالب در تواندمی

 کشور، این بازار اندازه درباره مطالعه و تحقیق که با قزاقستان است درباره کتابی بازارها، مکتوب شناسایی این شود. نمونهمی

 است. رسیده چاپ به آن در موجود گذاریو سرمایه تجاری هایفرصت و مصرف الگوهای

ها در زمینه بازارهای جدید، نیازهای مصرفیشان و انطباق اتاق بازرگانی در دفتر تحقیقات به دنبال کمک به بهبود شاخص

 ن بازارها ارائه دهد.های صادراتی استان و کشور است تا بتوان پیشنهاداتی برای ورود به اینیازهای آنها با ظرفیت

 ه اندازی چند مرکز تجاریراه اندازی یک پایگاه تجاری در استان آستاراخان روسیه یکی از مباحث در حال بررسی در راستای را

در نقاط مختلف دنیا است تا بتوان از طریق بررسی بازار، فرصتها را در اختیار فعاالن اقتصادی قرار داد. بخشی از امور مربوط 

ر استان سازی این مرکز داین مرکز تجاری به اتاق مشهد واگذار شده است و اتاق از طریق اتحادیه صادرکنندگان پیگیر فعالبه 

 آستاراخان است. 

گزارش مکتوب در رابطه با کاال و کشوری  254مراجعه حضوری انجام گرفته که حدود  234طی دو سال و نیم گذشته بالغ بر 

 شود. دگان ارسال شده است. این خدمات به صورت رایگان به دارندگان کارت بازرگانی داده میکننخاص برای درخواست
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ی بازارهای هدف صادراتی بالفعل و بالقوه و همچنین تدوین برنامه توسعه در این مرکز، عالوه بر تحقیقات بازار در حوزه

های برنامه ششم، فضایی مهیا شده است تا فعالین اقتصادی و خصوصاً افرادی که به تازگی قصد انجام صادرات استان در سال

 سبت به اخذ مشاوره و اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند. فعالیت صادرات را دارند، مراجعه و ن

ها و نیازهای تجاری خود را در قالب گزارشی با کنندگان، خواستهای است که مراجعهچارچوب ارائه خدمات این مرکز به گونه

 نگیهدف، چگو بازارهای بهتر انتخاب به کمک و صادراتی بالقوه صادرات، بازارهای شروع برای نیاز مورد هایمحتوای: فعالیت

 المللی، ارزش دالری و وزنی صادراتبین و داخلی هاینمایشگاه تقویم جهانی، تجارت مرکز پرتال اطالعاتی منابع از استفاده

ترین کشورهای واردکننده از ایران در مرتبط، مهم قانونی موارد و محصوالت تعرفه کد استان و کشور در کاالی درخواستی،

 نآخری هدف، شناسایی کشورهای در رقبا وضعیت ترین کشورهای واردکننده کاال در جهان، بررسیدرخواستی، مهمکاالی 

 کشورهای در نظر مورد کاالی واردکنندگان هدف در مقایسه با رقبا، معرفی کشورهای به کاال ورود میزان تعرفه اطالعات

 .گرددای در این مرکز به صورت رایگان ارائه میمشاورهکنند. ضمن این که تمامی خدمات هدف و ... دریافت می

 شود:در ادامه به عناوین گزارشات تهیه شده در دفتر تحقیقات اشاره می

 :46سال 

 "2254تا  2250گذاری سه ساله صادرات استان خراسان رضوی برای سالهای برنامه هدف"تهیه و ارائه  -

 "ریلی به کشورهای آسیای مرکزی با رویکرد تأمین واگنتوسعه صادرات "تدوین و ارائه طرح پژوهشی  -

 گسترش کشور و در استان سهم حفظ سناریو دو در 2040 سال تا استان صادراتی برنامه گذاری هدف از گزارشی ارائه -

 کشور در استان سهم

 منظور به کاالهای صادراتی تن هر ارزش اساس بر استان در تولیدی های اولویت برای پیشنهادات، از اولیه گزارش ارائه -

 باال صادراتی ارزش با کاالهایی تولید

 :49سال 

 ارائه تهیه گزارش تیپ از بازارهای هدف در کشورهای مختلف به منظور استفاده صادرکنندگان. -

  CISگذاری در کشورهای منطقه های تجاری و سرمایهتهیه گزارش مدیریتی فرصت -

  گذاری در فدراسیون روسیهی و سرمایههای تجارتهیه گزارش مدیریتی فرصت -

  گذاری در کشور ترکمنستانهای تجاری و سرمایهتهیه گزارش مدیریتی فرصت -

  2253تهیه گزارش عملکرد پنج ماهه و ده ماهه تجارت خارجی استان خراسان رضوی در سال  -

  ا برنامه صادرات استانو تطبیق ب 2250ماهه صادرات استان خراسان رضوی در سال  22تهیه گزارش عملکرد  -

  گذاری در کشور ازبکستانهای تجاری و سرمایهتهیه گزارش مدیریتی فرصت -
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 های برنامه ششم توسعه کشورارائه برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی در سال -

  بازارتهیه گزارشات مشاوره تجاری برای نود مجموعه فعاالن اقتصادی مراجعه کننده به دفتر تحقیقات  -

 های تجاری کشور قزاقستانتهیه و ارائه کتاب الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت -

 گذاری در تاجیکستانهای تجاری و سرمایهتهیه گزارش مدیریتی فرصت -

 کنندگان به دفتر تحقیقات بازارگزارش مشاوره تجاری برای مراجعه 33تهیه  -

 :44سال 

 های تجاری کشور افغانستان با کمک اتاق مشترک ایران و افغانستانبازار و فرصتطرح تحقیقاتی الگوی مصرف، اندازه  -

 های پیش روی ایران تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و تجاری جمهوری تاتارستان روسیه و فرصت -

 های پیش روی صادرات به قطر در سایه تنش این کشور با ائتالف عربیگزارش تحوالت تجاری و فرصت -

 2254و  2253ات استان خراسان رضوی در سال عملکرد تجاری صادر ه و تحلیلمقایس -

 

 گزارش مدیریتی نکاتی در ارتقای برنامه راهبردی افزایش صادرات ایران به قزاقستان -

 اندازی پایگاه تجاری کشورهای اسالمیراه -

 نکته در خصوص اقتصاد بلژیک و لوکزامبورگ 20گزارش  -

 اقتصاد تایلندگزارش مدیریتی نگاهی به  -

 برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی در سال برنامه ششم توسعه کشور -

 اندازی مرکز تجاریبندی کشورها برای راهگزارش تحلیل و بررسی کشورهای قاره آفریقا و رتبه -

 های همکاری جمهوری اسالمی ایران و اسپانیاگزارش مدیریتی ظرفیت -
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 هدف صادراتی افغانستان )اتاق مشترک ایران و افغانستان( در خصوص بازار پروپوزالارائه  -

 گزارش تاتارستان پل اتصال روسیه اروپایی و آسیایی -

 دار صادراتی استان خراسان رضویشناسایی کاالهای مزیت پروپوزالارائه  -

 های تجاری کشور قزاقستانارائه فایل نهایی کتاب الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت -

 های پیش روی صادرات به قطر در سایه تنش این کشور با ائتالف عربییتی تحوالت تجاری و فرصتگزارش مدیر -

 گزارش مدیریتی نکاتی در ارتقای برنامه راهبردی افزایش صادرات ایران به قزاقستان -

 های روسیهگزارش برنامه راهبردی ارتقاء صادرات ایران به استان -

 های اجراییرضوی به تفکیک دستگاه الزامات توسعه صادرات استان خراسان -

 :48سال نه ماهه 

 54گزارش برنامه صادراتی استان و کشور در سال  -

 های تجاری کشور ویتنامتهیه پروپوزال الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت -

 های تجاری کشور آفریقای جنوبیتهیه پروپوزال الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت -

 گزارش کارشناسی 34بیش از فعال اقتصادی و تهیه  44مشاوره تجاری به حدود  -

 های تجاری تاجیکستان گزارش مدیریتی شناسایی ظرفیت -

 "های پولی در کاهش اثرات تحریمنقش پیمان"گزارش  -
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 گزارش مدیریتی در مورد استان آستاراخان روسیه و تحلیل توافقنامه ایران و اوراسیا -

دوره آموزشی انتقال تجربیات صادرکنندگان به اعضای اتاق در مورد کشور افغانستان با همکاری اتحادیه برگزاری  -

 صادرکنندگان و اتاق مشترک ایران و افغانستان

ای صادراتی ههای مختلف روسیه و انطباق نیازهای وارداتی این استانها با پتانسیلتهیه پروپوزال بررسی بازار وارداتی استان -

 انایر

 دار صادراتی استان و تعریف بازارهای هدف بالفعل و بالقوه این محصولبررسی زعفران بعنوان کاالی مزیت -

 ای در ایران و جهانهای حولهبررسی وضعیت تجارت لباس -

تهیه گزارش تحلیل روابط تجاری ایران پس از خروج آمریکا از برجام با نگاهی به گزارش اخیر مرکز تحقیقات کنگره  -

 (CRSریکا )آم

 گزارش مشکالت ناشی از افزایش قیمت دالر برای فعاالن اقتصادی -

 

 :دفتر اقتصاد و توسعه

 

 46سال 

گزارش تحلیلی گردیده است که برخی  00گزارش آماری و  22منجر به تهیه  50نتایج اقدامات دفتر مطالعات اقتصادی در سال 

 از عناوین گزارشات تحلیلی در زیر ذکر شده است:

  "توسعه و صنعت، همراهان و حامیان توسعه صنعتی در ایران "انجام مطالعه با موضوع  -

 "صنعت و توسعه صنعتی، اجزا و الزامات "انجام مطالعه با موضوع  -

 "دالیل تعطیلی کارگاههای صنعتی در استان "انجام مطالعه با موضوع  -

یادداشتی بر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه »نوان ارزیابی از فرصتهای ایجاد شده و الزامات برنامه ششم تحت ع -

 «ابالغی مقام معظم رهبری

تحت عنوان علل و عوامل تشدید رکود و » بررسی علل تشدید رکود و راهکارهای مقابله با آن در استان خراسان رضوی -

 «راهکارهای مقابله با آن در استان خراسان رضوی

 و خصوصی سازیقانون اساسی  00گزارش با عنوان : اصل  -
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 تهیه مقاله در خصوص محیط زیست ، وضعیت حال و آینده  -

در  )با تأکید بر راهبردهای صنعتی کردن "تحلیلی بر عملکرد راهبردی صنعتی، براساس ارکان رقابت پذیری"اتمام طرح  -

 چهار کشور امارات متحده عربی، ایران، ترکیه و مالزی(

 سیاست جانشینی وارداتتهیه طرح مطالعاتی در رابطه با مفهوم  -

 مجموعه ای در رابطه با سیاست مالی و توزیع درآمد و عوامل تولید در اقتصاد ایران  -

 گزارش در خصوص صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران -

 گزارش نقش نظام مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر آثار توزیعی آن -

 "پویا، اولین گام جهت خروج از بحران پس از اجرای برجامساختار تصمیم گیری "تهیه گزارشی تحلیلی با عنوان  -

 حکومت دهه سه از بیش طی اخالقیات های توسعه نیافتگی در ایران، چرابررسی ریشه"تهیه گزارشی تحلیلی با عنوان   -

 "نشد؟ نهادینه ایران جامعه در اسالمی

 نظام مالی ایران با تأکید بر توزیع درآمد  -

 های اقتصاد ایران  گزارشی با عنوان تنگنا -

 و راهکارهای متصور برای برون رفت از وضعیت رکود اقتصادی  2250تشریح وضعیت اقتصاد ایران در پایان سال  -

 گزارش مناطق آزاد تجاری ایران )قشم، کیش و چابهار( در مقایسه با ترکیه   -

 "یابد؟ می تحقق رویکردی چه با درجوامع پایدار عدالت اجرای"تهیه گزارش تحلیلی با عنوان  -

 

 49سال 

گزارش تحلیلی گردیده است که برخی  06گزارش آماری و  44منجر به تهیه  53نتایج اقدامات دفتر مطالعات اقتصادی در سال 

 از عناوین گزارشات تحلیلی در زیر ذکر شده است:

 و تبعات مهلک در اقتصاد ایرانهای توسعه نیافتگی و روند اثرات تصمیمات و قوانین عواملی از در خودماندگی، زمینه -

 نقش نظام مالی در اقتصاد ایران -

 سازوکار به کارگیری سرمایه های مشهود مقدم بر سرمایه های مشهود -

 تکریم تولید، خروج از بحران و حرکت به سوی توسعه -

 ریشه های توسعه نیافتگی در ایران -

 درک صحیح از مفاهیم اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی -

 و رقابت پذیری بازار برندینگ -
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 وفاق عمومی، پیش شرط خروج از ساختار توسعه نیافتگی -

 ایران اقتصاد تنگناهای گزارش -

 تولیدی بنگاههای انبارهای وضعیت گزارش -

 ایران اقتصاد در مالی و پولی هایسیاست گزارش -

 ایران اقتصاد در درامدها توزیع گزارش -

 ایران اقتصاد در خارجی گذاری سرمایه گزارش -

 استان به تجاری های هیات خصوص در گزارش -

 نروژ کشور از تحلیلی گزارش -

 زیست محیط صندوق و زیست محیط خصوص در گزارش -

 ایران اقتصاد در رقابت مفهوم گزارش -

 عوامل توسعه نیافتگی در ایران -

 جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و نقش آن ها در توسعه -

 استان خراسان مالیات ها در ایران با بررسی -

ان، )با تاکید بر راهبر صنعتی کردن در چهار کشور ایر تحلیلی بر عملکرد راهبردهای صنعتی بر اساس ارکان رقابت پذیری -

 کره جنوبی، ترکیه و مالزی(

 صنعت و کارآفرینی در ایران -

 ضرورت توجه به بخش خصوصی در تحقق توسعه اقتصادی و اقتصاد مقامتی در کشور -

 در اقتصاد های مولدلزوم توجه بر اثرات پیدا و پنهان فعالیت -

 

 44سال 

گزارش تحلیلی گردیده است که برخی  24گزارش آماری و  04منجر به تهیه  54نتایج اقدامات دفتر مطالعات اقتصادی در سال 

 از عناوین گزارشات تحلیلی در زیر ذکر شده است:

 های بزرگمواردی بر گزارش نقش دولت کره جنوبی بر تولد و رشد بنگاه -

 های کوچک و متوسط روزنامه تعادلبنگاهنگاهی بر گزارش  -

 ریشه های توسعه نیافتگی در ایران -

 نتظارات بخش خصوصی از دولت آینده -

http://82.115.27.162:3000/WorldClient.dll?Session=NCDTETC&View=Message&Number=1880&Page=1
http://82.115.27.162:3000/WorldClient.dll?Session=NCDTETC&View=Message&Number=1873&Page=1
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 اثرات پسین و پیشین توسعه صنعتی و بخش تولید واقعی در جوامع -

 برندینگ و نظم نوین جهانی -

 هی قویتوسعه صنعتی، بخش خصوصی و رنج کشورهای توسعه نیافته از عدم وجود یک سازماند -

 بازه زمانی طالیی اشتغالزایی در ایران و کره جنوبی چگونه گذشت؟ -

 های کشوراعتقاد واقعی به بخش خصوصی و بازگشت اعتماد از دست رفته به آن یگانه راه خروج از بحران -

 استانداردسازی علت یا معلول توسعه نیافتگی -

 کشور امروز متعدد هایبحران ریشه صنعتی، و اقتصادی توسعه اساسی نقش از شناخت و درک عدم -

 نیم بند و بحران و ناپایداری اشتغال در ایران شدن صنعتی -

 کشور در صنعتی توسعه برنامه تهیه از غفلت نتیجه کشور در نقل و حمل بخش از غفلت -

 ناکارآمدیهای تصمیم سازی و بحران مصرف بدون تولید در ایران -

 بحران تصمیم سازی و نادیده گرفته شدن بخش خصوص درایران -

 متعدد کشور های بحران از خروج راه اقتصادی، یگانه متمرکز های گیری تصمیم -

 

 48سالنه ماهه 

گزارش  4، گزارش تحلیلی25 گزارش آماری، 22منجر به تهیه  56سال نه ماهه نتایج اقدامات دفتر مطالعات اقتصادی در 

 :گردداشاره میبرخی از عناوین گزارشات در زیر به  گزارش توصیفی شده است. 2تحلیلی و  -آماری

 وری صنعت در ایران تحلیل کتاب بهره -

http://82.115.27.162:3000/WorldClient.dll?Session=YQUCGKH&View=Message&Number=2126&Page=1
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 حمایت از کاالی ایرانی -

 سایه سنگین نامولدها بر سر اقتصاد ایران -

 بازی حاکم بر کشوراصالح قواعد  -

 تحوالت صادرات و واردات در ایران -

 آالت و ساختمانتشکیل سرمایه ماشین -

 پرسش 25تحلیلی از وضع موجود کشور در قالب  -

 بررسی وضعیت صادرات کاالهای غیرنفتی -

 نقش دولت در حمایت از برندهای ملی -

 های کوچک و متوسطبنگاه -

 مقاله درخصوص محیط کسب و کار -

 "های توسعه خواهی خارج شودباید از ژستدولت "گزارش  -

 دوگانگی حمایت از بخش های مولد و نامولد -

 تصمیمات حمایتی کشورهای توسعه یافته از تولید -

 های صنعتی در اقتصاد ایرانکارگاه -

 نامولدها سدی در برابر توسعه اقتصادی -

 ساله صنعتی در ایران 04دوره سکون  -

 صنعتگزیده سخنان رهبری در ارتباط با  -

 ها در اقتصاد ایرانپتروشیمی -

 های مترقی خواهانه و نتایج توسعه ستیزانهسیاست -

 حمایت از صادرات غیرنفتی و کاالی ایرانی -

 بانکداری در ایران -

 2254قانون بودجه سال  -

 یک قرن غفلت و جاماندگی از توسعه صنعتی -

 روند تغییرات سرمایه -

 مقاله واماندگی اقتصاد ایران -

 خودروگزارش صنعت  -
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ا های اقتصاد و توسعه ببرگزاری اولین نشست از سلسله سخنرانینسبت به  56همچنین دفتر اقتصاد و توسعه در مهر ماه سال 

 اقدام نمود. "درخودماندگی اقتصاد ایران، علتها و راهکارها"موضوع 

 

 

 :دفتر حقوقی و مرکز داوری

 

 حقوقی: دفتر

 حقوقی مالحظات انجام بخش، نخستین شود؛می تقسیم بخش کلی دو به مشهد بازرگانی اتاق حقوقی امور مدیریت وظایف

 مراجع نزد حقوق اتاق از دفاع ادارات، استعالمات به پاسخگویی و مکاتبات نگارش قراردادها، مانند تنظیم اتاق جاری امور در

 طور به و آنها مشکالت پیگیری اعضاء، از حمایتکسب وکار،  حوزه به مربوط مقررات و قوانین تحلیل و بررسی محاکم، و

 فعاالن اقتصادی مطالبه عمده .است اتاق اعضای به مشاوره دیگر، بخش و حقوقی هستند جنبه دارای که بوده مواردی کلی

واردات  و صادرات کلی، حوزه دو به را المللیقراردادهای بین است. المللیبین قراردادهای پیرامون مشاوره، بخش در اعضا و

 حل اختالف روشهای پول، نقل و انتقال مطمئن و صحیح باید راهکارهای واردات و حوزه صادرات در .کرد بندیدسته توانمی

  .است برخوردار اهمیت باالیی از که چرا گیرد قرار توجه مورد آنها تایید مراجع و قرارداد هایپیوست و
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 داوری: مرکز

کارشناس رسمی دادگستری مورد تأیید مرکز داوری اتاق ایران حضور دارند و به طور  4داور و  5در دفتر داوری اتاق مشهد 

 یا قرارداد ضمن توانندمی اقتصادی شود. فعاالنمورد به مرکز داوری در مقام حل اختالف ارجاع داده می 23میانگین سالیانه 

ارائه  با اختالف بروز از پس و تعیین رسیدگی مرجع عنوان هب را مشهد دفتر  -اتاق ایران مرکز داوری اختالف، حدوث از پس

 2 داخلی اختالفات برای زمان رسیدگی کنند. تقاضا را اختالف مربوط حل و فصل ضمائم و مستندات و داوری دادخواست

 .ماه است 4 مدت این المللیبین اختالفات برای و ماهه

 خصوص در .است سازمانی داوری از طریق خارجی و داخلی از اعم بازرگانی اختالفات فصل و حل داوری، مرکز فعالیت موضوع

 شده تعیین داوری آیین و قواعد سازمانی، داوری توان اینگونه گفت که درمی موردی داوری به نسبت سازمانی داوری مزایای

. می شود رسیدگی در داوران رویه وحدت موجب امر این و کنندمی رسیدگی را موارد این قواعد، چارچوب در داوران و است

 در داوران استقالل رعایت با داوری و سازمان اندشده انتخاب داوری حوزه در مجرب و وثوق مورد دانانحقوق بین از داوران

 توجه با است؛ اختالفات به ترو تخصصی سریعتر رسیدگی داوری مزایای جمله از .کندمی نظارت داوری جریان بر رای، صدور

از  اقتصادی فعاالن برای اختالف تکلیف تعیین در تسریع و دارد مختلف های تخصصیویژگی اقتصادی هایفعالیت اینکه به

 اقتصادی فعاالن حقوقی فصل اختالفات و حل در توجهی قابل سهم خود نوبه به مرکز این است، برخوردار بیشتری اهمیت

 .است داشته
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 46سال 

جمله مذاکره و مکاتبه با معاون شهرسازی، معماری شهرداری مشهد، اداره کل درآمد شهرداری انجام اقدامات اجرایی از  -

پروانه طبقه ســوم  با هدف جمع بندی موارد مربوط به پایانکار جدید ساختمان فعلی و اخذ 4مشهد، شهرداری منطقه 

 ساختمان اتاق.

ذاری گبـــررسی مشکالت مربوط به سرمایهگذاری استان جهت آسیب شناسی و انعقاد جلسه با رئیس مرکز حدمات سرمایه -

 خارجی در ایران.

تعالمات ی در خصوص اسبرداران جهت بهرهبررسی و تحلیل اساسنامه مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایــران و افغانست -

 به عمل آمده.

 .تاق مشترک ایران و افغانستانبررسی و تحلیل آئین نامه پیشنهادی ایجاد کمیته داوری ا -

 ق با مشارکت واحد فناوری اطالعات.استخراج تازه های قوانین و مقررات ودرج در سایت اتا -

گذاری خارجی، ارسالی از سوی مدیر امور حقوقی اتاق ایران با پاسخگویی و اعالم نظر در خصوص قانون تشویق سرمایه -

 کور.شنهادات اصالحی به مدیریت مذتشخیص و بررسی خالء های قانونی و ارائه پی

 .ارائه مشاوره حقوقی به اعضای اتاق در خصوص چگونگی انعقاد قراردادهای حق العمل کاری -

 . WIPOبررسی ساز و کار کمیته های سازمان جهانی مالکیت فکری در پنجاه و پنجمین اجالس سراسری  -

عدن استان با جناب آقای مظفری رئیس کل دادگستری انجام مکاتبه از سوی اتاق، انجمن مدیران و خانه صنعت و م -

 گذشته و لزوم تداوم همه جانبه آن.استان در خصوص گزارش حمایت قضایی از سرمایه گذاری و تولید در استان در زمان 

انعکاس مشکالت شرکت حمل و نقل بین المللی با شرکت دارای تابعیت کشـــور امارات متحده عربی به دفتر نمایندگی  -

 .وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور

انجام مکاتبه با ریاست محترم اتاق ایران در خصوص تفویض اختیار پیگیــری اخذ مجوز تأسیس دانشگاه از وزارت علوم  -

 آوری.تحقیقــات و فن

 .جمع آوری سابقه و بررسی حقوقی منطقه ویژه اقتصــادی دوغارون و اظهار نظر در خصوص آن -

 .کارشناسی ویرایش اول آئین نامه دفاتر استانی مرکز داوری به منظور تدوین پیش نویسبررسی  -

برگزاری جلسات کارگروه داوری با موضوع بررسی و تهیه پیش نویس دوم آئین نامه و دفاتر استانی دوم مراکز داوری با  -

 تحقیقات مرکز داوری اتاق ایران.حضور روسای داوری اتاقهای اصفهان، زنجان، بندرعباس و رئیس محترم آموزش و 

 .بررسی شرح وظایف هیأت نمایندگان اتاق بر اساس آخرین آئین نامه مصوب توسط شورای عالی نظارت اتاق ایران -

مراجعه به مجتمع قضایی شهید ساجدی به منظور پیگیری حضوری مکاتبه صورت گرفته با رئیس کل دادگستری استان  -

 .تاق مشهد و تالش جهت اعتالء جایگاه داوری در دعاویبا موضوع معرفی مرکز داوری ا
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 صه نویسی مباحث کاربردی داوری.تهیه جزوه آموزشی و خال -

شرکت در نخستین نشست کارگروه صیانت از قوانین و مقررات کمیتۀ حمایت قضائی از سرمایه گذاری استان در محل  -

 اداره کل بازرسی استان.

المللی با حضــور جناب آقای دکتر حمیدرضا اصــــالنی قائم مقام دبیرکل اردادهای بینبرگزاری کارگاه مقدماتی تنظیم قر -

 .مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مدرس دوره

بررسی مشکالت اعضا جهت بررسی در کارگروه صیانت از قوانین و مقررات و اعالم نظر موافق اتاق در راستای حمایت  -

 حق آنها. از اعضاء و رسیدگی به مشکالت به

 49سال 

در هزار مشمول مالیات  2مکاتبه با مدیرکل محترم بازرسی استان خراسان رضوی در فقره قوانین مرتبط با نحوه وصول  -

 ی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.و نیز یک در هزار فروش وجوه دریافتی متعلق به اتاق بازرگان

بزرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه مبنی بر الزام اشخاص  پاسخ به نامه جناب آقای کاشفی ریاست محترم اتاق -

 دیل کارت بازرگانی خویش به حقوقی.حقیقی وارد کننده برنج به تب

مکاتبه با آقای پورحسینی کارشناس محترم رسمی دادگستری در خصوص اظهارنظر کارشناسی نسبت به تعیین ارزش روز  -

 .ابوذرهای ساختمان ها و انباریپارکینگ

مکاتبه با آقای دکتر محبی دبیرکل محترم مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص پاسخ  -

نامه رئیس کل محترم دادگستری خراسان رضوی با موضوع آمادگی دادگستری مذکور جهت برگزاری جلسه مشترک با 

 .رؤسا دفاتر مرکز داوری

أت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در مورد بالتکلیف بودن بخشی از مکاتبه با رئیس محترم هی -

وجوه نقدی شعبه اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران و مراجعه نماینده شعبه مذکور به جهت تعیین و تکلیف 

 .آن

 طمعادن و کشاورزی ایران در خصوص تعدیل شرای پاسخ نامه معاونت محترم فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، -

 حضور شرکت ها در مناقصات دولتی.

 .شرکت در جلسه هم اندیشی دربارۀ وکالت نامه های بانکی -

با موضوع بررسی  24/3/53شرکت در هفدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ  -

 .رضوی مسائل و مشکالت حوزه صنــایع لبنی خراسان
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در مورد بررسی اختالف موجود راجع به مبدأ زمانی  64العاده دبیرخانه کمیته استانی ماده شرکت در دهمین جلسه فوق -

و معدنی مناطق  قانون برنامه پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی 235برقراری معافیت مالیاتی موضوع بند )ب( ماده 

 کمتر توسعه یافته.

تظامی اندهی نیروی انه همکاری فیمابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با فرمتهیه و تنظیم تفاهم نام -

 خراسان رضوی.

شعبه خراسان در محل  -با ریاست و اعضاء هیأت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان 22/6/53تشکیل جلسه مورخ  -

 رویکرد ایجاد صلح و سازش و داوری.با دفتر حقوقی جهت رسیدگی به اختالفات تجار ایرانی و افغانی 

 ش نویس اصالحیه قانون اتاق ایران.اظهار نظر در خصوص پی -

مکاتبه با دبیرکل محترم مرکز داوری اتاق ایران و اظهار نظر در مورد پیش نویس قانون جامع داوری با عنایت به موضوع  -

 .نشست هم اندیشی اتاق تبریز 

وگوی دولت و بخش خصوصی و اعالم نظرات دفتر حقوقی اتاق در رابطه با شورای گفتمکاتبه با رئیس محترم دبیرخانه  -

 .پیش نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده 

 .شرکت در جلسه تخصصی بررسی قانون اتاق با حضور هیأت نمایندگان محترم -

 .مرکز آمــوزش    مبنی بر تغییر کاربری مسکونی به تجاری ساختمان 5پیگیری اخطاریه شهــرداری منطقه  -

 با حضور قائم مقــام "صناف )دوره مقدماتی(آشنایی با اصول داوری سازمانی در صنــایع و ا"برگزاری کارگاه آموزشی  -

محترم دبیرکل مـــرکز داوری اتاق ایران و قائم مقــام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جــرم قوه قضائیه و سایر 

 قضائیه و دادگستری کل استان خراسان رضوی و جامعه وکال و مشاوران.مقامات بلند پایه قوه 

مکاتبه با دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و اظهار نظر در خصوص قرارداد خرید خدمات پیمانکاری  -

 اداره برق.

 44سال 

بررسی اجرای حکم ماده  با موضوع 24/2/54وگو دولت و بخش خصوصی مورخ شرکت در جلسه دبیرخانه شورای گفت -

 قانون رفع موانع تولید. 04

وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تعیین تکلیف واحدهای صنعتی مکاتبه با رئیس محترم دبیرخانه شورای گفت -

 محور غـرب در تثبیت کاربری صنعتی.

ا فرآیند زی قضات مرتبط بشرکت در جلسه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با موضوع توانمندسا -

 داوری.

 مکاتبه با رئیس کل محترم دادگستری خراسان رضوی در خصوص توسعه و ترویج داوری. -
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شعبه مشهد در خصوص شرکتهایی که مجری  –پاسخ نامه ریاست محترم هیأت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان  -

 گردد.و اغفال مخاطبین خود انجام می های اقتصادی که با هدف عوام فریبیو برگزارکننده نشست

پیگیری مکاتبه صورت گرفته با رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص اخذ نظریه کارشناسان رسمی دادگستری  -

در امور حسابداری و حسابرسی در هنگام بروز اختالف بین سازمان امور مالیاتی و مؤدی در هیأت های حل اختالف مالیاتی 

 و استناد به آن در هنگام صدور رأی . 

 .5از شهرداری منطقۀ  2تمان شمارۀ اخذ پایانکار ساخ پیگیری موضوع -

به شهردار مشهد و تقاضای صدور دستور مقتضی  2درخصوص ساختمان شماره  5انعکاس مشکالت با شهرداری منطقه  -

 با توجه به وظایف اتاق و نیاز به فضای آموزشی.

نها به اخذ کارت بازرگانی با هدف سو انعکاس اقدامات مجرمانه عده ای سودجو درخصوص اغفال اشخاص و ترغیب آ -

 استفاده و با استفاده از اوراق بعضاً مجعول به دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد و پیگیری این امر.

های فاقد محتوا غالباً با موضوعات انجام مکاتبه با معاونت محترم امور استانهای اتاق ایران در خصوص برگزاری همایش -

 الین این عرصه.اقتصادی برای فع

ت ای از افراد و برقراری تعامالانجام مکاتبات الزم با سازمان صمت در خصوص سو استفاده از کارتهای بازرگانی توسط عده -

 الزم با حراست سازمان مذکور.

ن اپیگیری مصوبه کارگروه صیانت از قوانین و مقررات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری از اداره کل بازرسی است -

 خراسان رضوی.

های عوام گذاری استانداری خراسان رضوی درخصوص همایشانجام مکاتبه با سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه -

 فریبانه و بدون محتوای اقتصادی و تقاضای چاره اندیشی به منظور جلوگیری از اتفاقات مشابه.

تاق ارسالی توسط معاون فنی و خدمات بازرگانی ا "ار علمیپیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آث"بررسی حقوقی قانون  -

 ایران.

الف های حل اختتدر خصوص عدم استفاده قضات عضو هیأانجام مکاتبه با رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی  -

 مالیاتی از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در حوزه مذکور و تقاضای حل موضوع توسط ایشان.

شکایت آقای تقی پور مدیرعامل شرکت تراکتورسازی تاجیران از شرکت حمل و نقل بین المللی عضو اتاق مشهد،  پیگیری -

 واصله از سوی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور.

ماده ه و آای جدید، نیمه تمام، تکمیل شدهای سرمایههای تملک داراییشرکت در جلسات کارگروه واگذاری استانی طرح -

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  26برداری به بخش غیر دولتی موضوع ماده بهره

 .50مصوب سال 

 های یخچال دار استان خراسان رضوی از کشتیرانی بوشهر.رسیدگی به شکایت انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون -
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 ی اتاق ایران درخصوص تقاضای ابطال انتخابات یکی از تشکلهای وابسته اتاق مشهد.مکاتبه با معاون امور تشکلها -

 ت موسس و نیز مجمع عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان و انجام ارشادات حقوقی الزم.شرکت در جلسات هیأ -

 ان خراسان رضوی.استشرکت در جلسات ستاد پیگیری دستورالعمل اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل  -

 دو مورد تعیین داور در پرونده مربوط به شعب دادگاه عمومی حقوقی مشهد. -

رسیدگی به شکایت شرکت عراقی از شرکت ایرانی فوالد کوثر منعکس شده از سوی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در  -

 شمال شرق کشور.

امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و نیز فرماندهی نیروی مکاتبه با معاون محترم رئیس کل دادگستری استان در  -

های واقع در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد و نیز واحدهای ای جهت کارخانهانتظامی استان در خصوص تأمین امنیت جاده

 محور غرب.

 48سال نه ماهه 

قانون مدنی  662ی صحیح ماده یس کل محترم دادگستری استان در خصوص اجرا/ د رئ32002بررسی بخشنامه شماره  -

 توسط بانکها و سایر موسسات. در خصوص قبض مال ...

بررسی نامه معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مسئول پیگیری حقوق عامه استان در خصوص  -

 نظام مند نمودن مبحث ممنوع الخروجی فعاالن اقتصادی با همکاری بانکها و مراجع دیگر.

 بررسی دستورالعمل وحدت رویه صدور کارت عضویت ارسالی از سوی اتاق ایران. -

 بررسی و اظهار نظر درخصوص آیین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی ایران ارسالی از سوی اتاق مذکور. -

 ذکور.سوی اتاق م های ملی و استانی وابسته به اتاق ایران ارسالی ازبررسی دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی تشکل -

رسیدگی به درخواست شرکت عرش بنیان توس در خصوص حدوث مشکالت با شرکت چینی و انعکاس موارد به دفتر  -

 نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور.

 مورد قرارداد منعقده توسط اتاق با اشخاص مختلف. 24بررسی، نظارت و اظهار نظر در خصوص  -

 اسناد تجاری و انعکاس آن به اتاق ایران جهت ایجاد وحدت رویه در اتاقهای سراسر کشور. بررسی حقوق امر تایید -

های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص جلوگیری بررسی مکاتبه مدیر کل پیشگیری -

 .بازرگانیهای ها و مطبوعات در خصوص سو استفاده از کارتاز امور تبلیغی در رسانه

رسیدگی به شکایت شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی خورشید بارثاوا از تبعه کشور تاجیکستان از طریق انعکاس  -

 به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه.

آیین نامه اجرایی  24ت وزیران در خصوص اصالح ماده هیأ 22/0/56/ ت مورخ 05632شماره  بررسی حقوقی مصوبه -

 ررات صادرات و واردات.قانون مق
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 شورای اسالمی شهر مشهد در خصوص واحدهای صنعتی محور غرب. 24/0/56بررسی مصوبه مورخ  -

معاون محترم وزیر در امور صادرات در خصوص تعلیق  26/3/56مورخ  20254/244/56بررسی حقوقی بخشنامه شماره  -

 یا ابطال کارت بازرگانی در صورت محرز شدن واگذاری آن.

 های نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان.ترالتصویب تشکیل و نحوه فعالیت هیأحقوقی آیین نامه اخی بررسی -

پاسخگویی به نامه ریاست محترم اتاق رشت در خصوص استعالم صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه  -

 مبنی بر راستی آزمایی سوابق کاری احدی از اعضاء اتاق مشهد.

بررسی حقوقی بخشنامه معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با موضوع ممنوعیت تنظیم  -

 هر نوع سند مبنی بر واگذاری حق استفاده از کارتهای بازرگانی به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور.

حدهای صنعتی مستقر در محور غرب بررسی مشکالت شرکت تولیدی و صنعتی برمایون با شهرداری مشهد که از وا -

 باشند.می

پاسخگویی به نامه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور در خصوص شکایت تاجر تبعه کشور پاکستان  -

 از تبعه ایران.

های حقوقی صورت گرفته در خصوص نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع تفویض اختیار انعکاس نتایج بررسی -

 فرآیندهای مرتبط کارت بازرگانی به سازمانهای استانی به ریاست محترم اتاق ایران.

استعالم ایفای تعهدات ارزی از اعضاء با هدف امکان پاسخگویی به نامه سازمان صمت در خصوص تعلیق کارتهای  -

 بدهکاران این حوزه.

 های بدویهای هیاتدر خصوص رسیدگیرفی طمکاتبه با مدیرکل تامین اجتماعی استان در خصوص حفظ اصل بی -

 تشخیص مطالبات و اشخاص شاغل در آنها.

 

 :دفتر کشاورزی

 

 46سال 

 "ایران و جهان در قرمز مصرف و تجارت گوشت تولید، نگاهی متفاوت به وضعیت"تهیه گزارش  -

 "تورم با آن رابطه و اداری فساد ظهور علل و تعاریف علمی واکاوی" گزارش تهیه -

 "تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه بین نفرین منابع طبیعی و رشد اقتصادی"گزارش تهیه  -
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 "جهان و ایران در انرژی مصرف وضعیت بررسی" گزارش تهیه -

 "جهان و ایران در ارگانیک کشاورزی وضعیت بررسی" گزارش تهیه -

 برنامه ینتدو با ارتباط در وابسته صنایع و آب کشاورزی، بخش های چالش با مرتبط کلیدی نکات و پیشنهادات گزارش -

 توسعه ششم

 تهیه و تدوین خبرنامه داخلی دفتر کشاورزی -

 

 

 

 تفاهم نامه بین دفتر کشاورزی اتاق و پژوهشکده علوم و صنایع غذایی -

 پیگیری استاندارد سازی مصرف آب در تولیدات کشاورزی توسط کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی -

 فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذاییبرگزاری سمینار نقش  -

 آسیب شناسی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در حوزه کشاورزی تهیه پروپوزال -

ای مرتبط هازمانس پیگیری تشکیل اتاق فکر تدبیر آب مشترک بین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، دانشگاه فردوسی و -

 بحران آببخش های خصوصی در خصوص پیگیری مباحث و 
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پیگیری ایجاد شهرک علم و فناوری کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری دوجانبه  -

 کمیسیون کشاورزی اتاق و مرکز تحقیقات با انتخاب اعضای کارگروه تخصصی و ارائه راهکارها.

 49سال 

 رضوی خراسان استان آب کشاورزی، تجاری -اقتصادی وضعیت گزارش -

 رضوی خراسان اتاق تبدیلی صنایع و آب کشاورزی، کمیسیون پیشنهادات و ها درخواست اقدامات، گزارش -

 رضوی خراسان استان در دارویی گیاهان های استراتژی تعیین گزارش -

 مـالیـاتـی حـوزه در کشـاورزی بخـش مطـالب طـرح گزارش -

های رلمریکا، استرالیا از دیدگاه کنتمواد غذایی به اتحادیه اروپا، آ برگزاری سمینار تخصصی جنبه های قانونی واردات انواع -

 کیفی با همکاری موسسه یوروفاین آلمان

 بررسی مشکالت صنعت طیور استان در در اخذ تسهیالت بانکی -

 44سال 

 .ال مجازی صادرات محصوالت کشاورزیارائه طرح ایجاد ترمین -

فاده از پتانسیل های بخش اشتغال در منطقه مرزی و محروم تایباد با است ارائه پروپوزال پیشگیری از قاچاق و ایجاد -

 کشاورزی.

میلیون  65ارائه پیش نویس قانون برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی همراه با طرح پیشنهادی صرفه جویی  -

 .ی گفتگومترمکعب از برداشتهای سفره های آب زیرزمینی شهرستان مشهد به دبیرخانه شورا

ایع صن اولیهزاری جلسات و زمینه سازی جهت ایجاد سپاه سالمت برای پایش سالمت محصوالت کشاورزی و مواد برگ -

 غذایی.

 .مورد طرح ارائه شده موسوم به طرح اصالح ساختاری چاه های کشاورزی ایران گزارش در -

 :48نه ماهه سال 

 .کشور شرق در آب مدیریت ملی برگزاری همایش -

گیاهان دارویی و زعفران )توسعه تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات( با حضور مسئولین طرح  برگزاری نشست تخصصی -

 .ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی

 .در دانشگاه فردوسی مشهدبرگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی  -
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ش  در محل اتاق بازرگانی برای تشکلها و فعالین بخ ارگانیکآشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی برگزاری کارگاه آموزشی  -

 .نی و حرفه ای جهت صدور گواهینامهبا همکاری سازمان آموزش و ف

 .برگزاری نشست تخصصی کشمش با هدف توسعه صادرات -

 

، قوانین، 54برگزاری جلسات و نظر خواهی از تشکلها و اساتید دانشگاه در خصوص مسائل مرتبط همچون الیحه بودجه  -

 ...بخشنامه ها و موارد پژوهشی و 

 .56ماهه نخست  4تهیه گزارش تجارت کاالیی محصوالت کشاورزی، دام و طیور و صنایع غذایی برای  -

 .ارگانیک در ایران و جهانتهیه گزارش آمار و اطالعات کشاورزی  -

 .زمینی پیرامون طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرهای پایلوت استان انتخاب دشتتهیه گزارش  -

 .فرآوری، بسته بندی و صادرات تولید و کشمش:تهیه گزارش  -

 .گیاهان دارویی و زعفرانگزارش تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات تهیه  -

 .آینده کشاورزی و غذاهای آب مجازی و تهیه اینفوگرافیک -

 .تهیه برنامه پیشنهادی اجرای قانون حفظ نباتات -
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گردآوری مسائل و مشکالت تشکلها و فعالین بخش و ارائه به دبیرخانه شورای گفتگو و طرح در جلسه شورای گفتگوی  -

 .دولت و بخش خصوصی استان

انعکاس مسائل و مشکالت بخش کشاورزی به همراه راهکار به مراجع ذیربط همچون کمیسیون کشاورزی مجلس شورای  -

 ....(طرح یارانه سالمت، مواردی از برنامه ششم و ... )اسالمی، اتاق ایران و 

-2) شامل بخش 3راه اندازی و اختصاص قسمتی از سایت اتاق به بخش کشاورزی و گردآوری مطالب قابل انتشار در  -

گزارش های تحلیلی  -2آمار و اطالعات بخش کشاورزی -2های حوزه کشاورزی و دستورالعمل هاآخرین قوانین، بخشنامه

 .(اخبار حوزه کشاورزی-3  نشریات-0

 .سامانه جامع الکترونیک گیاهان دارویی و زعفران طراحی -

نامه )تهیه اساس در جهت ایجاد تشکلی کارآمد و منسجم در حوزه کشاورزی ذیل اتاق خراسان رضوی صورت گرفتهاقدامات  -

 ....(و 

 .در جهت ایجاد انجمن گیاهان دارویی ذیل اتاق خراسان رضوی صورت گرفتهاقدامات  -

 پسته مشخصات باغداران)جلسه با انجمن پسته ایران، دریافت  شعبه خراسان -مشارکت در فعال سازی انجمن پسته ایران -

 .(...و  ای ضبط پستهه، ترمینالقه جغرافیایی و سطح زیر کشتطبه تفکیک من

 

 


