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:رویدادها و جلسات مهم اتاق
برگزاری دو جلسه هیئت نمایندگان

برگزاری یک جلسه هیئت رئیسه

برگزاری اولین دور از سفرهای شهرستانی هیأت نمایندگان اتاق مشهد به تربت حیدریه

دیدار سفیر ایتالیا در تهران با رئیس اتاق مشهد

برگزاری دومین دور از سفرهای شهرستانی هیأت نمایندگان اتاق مشهد به گناباد

برگزاری نشست رئیس اتاق بازرگانی با روسای تشکلهای اقتصادی استان

 (ع)از مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست گلستان علیبازدید رئیس اتاق
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عنوان کمیسیون
تاریخ  
برگزاری

مصوبات مهم

مین کمیسیون مالیات، کار و تأ
اجتماعی

98/08/01

ودمقرر شد تا در موضوعاتی که اختالف نظرها حل و فصل نشده، جلسات تخصصی با حضور نمایندگان طرفین برگزار ش.
 ،ا به خرج مقرر شد تا حسابرسی تامین اجتماعی، با انجام پیگیری های بیشتر انعطاف بیشتری ر( عدم همکاری)در مورد بحث

.دهد
کیل پرونده و مقرر شد کلیه نمایندگان شورای عالی تامین اجتماعی مستقر در هیاتها از مسئولین درآمد ها شعب غیر از شعبه تش

.مطالبه باشد

98/08/02کمیسیون گردشگری
نمایشگاهیپکیجتهیهوبازرگانیاتاقبرندباتهرانماهبهمنگردشگرینمایشگاهدرحضور
کمیسیونآتیجلسهدرحضورجهتاطالعاتفناوریوالکترونیکتجارتحوزهدرفعالشرکتهایازدعوت

98/8/22انرژیکمیسیون

انرژیکمیسیونوظایفشرحوراهنقشه،کلیاهدفپیراموناعضانظراتنقطهودیدگاههاتصویب
انرژیکمیسیونذیلمرتبطهایکمیتهتشکیل:
انرژی،آبمصرفسازیبهینهکمیته(الف
پراکندهتولیدوپذیرتجدیدهایانرژیکمیته(ب

98/8/20و نقلکمیسیون حمل
آیتیآقایباجلسهدرطرحقابلگمرکیموضوعاتبررسی
کمیسیونتخصصیهایکمیتهمصوباتبررسی
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عنوان کمیسیون
تاریخ  
برگزاری

مصوبات مهم

کمیسیون خدمات فنی  
مهندسی

98/8/13
مهندسیوفنیهایشرکتانجمنتوسطرسانیاطالعسایتواطالعاتیبانکتهیه
کشاورزیومعدنصنعت،هایبخشدردانشگاهوبازرگانیاتاقارتباطنزدیکیبرتاکید

98/8/2کمیسیون کشاورزی

پسته،والتمحصشدمقررباشند،میصادراتیظرفیتدارایکههااستاناستراتژیکمحصوالتتعیینبرایاستانیاتاقهایازایراناتاقدرخواستبهعنایتبا
.گردندمعرفیاستانداراولویتمحصوالتبعنوانمرغتخموزیرهکشمش،زعفران،

پذیردصورتپیگیریومنعکسذیربطوزارتخانهبهبازارگاهسامانهمشکالتومسائلگردیدمقرر.
شاورزیککمیسیونتوسطموارداینانعکاسضمنشدمقررجلسه،دررضویخراسانآبزیانوطیوردام،خوراککارخانجاتمشکالتومسائلطرحبهعنایتبا

ویورطدام،خوراکصنعتساماندهیوصادراتاقتصادی،توسعهطرحرضویخراسانآبزیانوطیوردام،خوراککارخانجاتاتحادیهآن،پیگیریوایراناتاقبه
.نمایدارائهصمت،وکشاورزیجهادهایوزارتخانهواسالمیشورایمجلسکشاورزیکمیسیونسویازاتاقبعدیاقداماتوپیگیریجهتراآبزیان

وغذایینایعصکارگروهدرمواردگردیدمقررمسائل،اینازبرخیبیشتربررسیبهعنایتباوجلسهدرلبنیصنایعکارخانجاتمشکالتومسائلطرحبهنظر
.گیردقراربررسیوبحثمورددقیقوکارشناسیصورتبهکمیسیونذیلتبدیلی

کمیسیونذیلآبزیانوطیوردام،تخصصیکارگروهجلسهدرگرفتهصورتتوافقاتواستاندامداریهایدرآبتقاضایمشکالتومسائلبررسیطرحبهعنایتبا
:گردیدمقررزیرمواردگرفت،صورتایمنطقهآبشرکتوکشاورزیجهادسازماناقتصادی،فعالینحضورباکه

مایدنارائهدامدارانبرایشدهایجادمشکالتخصوصدرراخودقانونیمستنداتباالدستیقوانینبهتوجهبارضویخراسانایمنطقهآبشرکت.
قانونیمفاهیماختالفحلجهتدامداراننمایندگانحضوربارضویخراسانایمنطقهآبشرکتیاوکشاورزیجهادسازماندرکارگروهتشکیل

.دامداریهاآبمشکالترفعبرایموجود
قرارریپیگیمورداستانخصوصیبخشودولتگفتگویشورایطریقازموضوعمصوبه،ابالغازیکماهمدتدرموضوعنتیجهحصولعدمصورتدر

.گیردمی
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عنوان کمیسیون
تاریخ  
برگزاری

مصوبات مهم

ع  و صنایکمیسیون معدن
معدنی

98/8/28

اعضاءازخصصیتکمیتهیکایجادعلیرضایی،خانمسرکارمدیریتوحضورباسازیبومیموضوعنمودنعملیاتیپیراموننظرتبادلوبحث-1
زمینهایندرکمیسیون

زمینهایندرتخصصیکمیتهیکایجادویوسفیدکتربامحوریتدانشگاهوصنعتارتباطایجاد-2
استانیشرکتهایگریدبهبودراهکارخصوصدراستانداریعمرانیمعاونتوجمشیدیدکترباجلسهبرگزاری-3
آموزشیهایدورهطرحمنظوربهزیستمحیطکارشناسانبامشترکجلسهبرگزاری-4

ای هکمیسیون مسئولیت
اجتماعی

ندارد98/8/29

کمیسیون تجارت
(انتاجیکستبا حضور سفیر ایران در)

استنشدهارائه98/8/8

98/8/29یکمیسیون سرمایه گذار

باهمایشاین.ماهبهمنیادیماهدراقتصادیتوسعهمثلثطرحبرایایمنطقهآوریتابوسازیپایدارمحوریتباهمایشیبرگزاری-1
.نمودخواهدککماستانتوسعهاجزایدیگرباآنسازگاریوطرحشدنبهپایدار،شناسانهآسیبونقادانهوعلمینگاهولیمثبت،رویکرد

وکلیچاروبوشدهگذاشتهشوربهشدخواهندانخابکمیسیونرییستوسطکههمایشعلمیکمیتهتوسطاعضاپیشنهادیمحورهای-2
.شدخواهداستخراجهمایشمحورهای
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دستاوردهای مهممحل مالقاتتاریخ مالقاتعنوان مالقات

ن با  مالقات آقای جوزپه پرونه سفیر ایتالیا در ایرا
رئیس اتاق مشهد

1398/08/02
اتاق بازرگانی 

مشهد

چارچوبدرتواندمیایتالیاوایراناقتصادیتعامالت
دوتالشضرورت/شوددنبالاستانیومنطقه ایارتباطات

.تاسضروریاقتصادیمناسباتتقویتوحفظبرایطرف

مالقات ها
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مراسم/همایش/عنوان جلسه
تاریخ 
اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

جلسه شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی  
(2)اموربین الملل اتاق مشهد 

98/08/01
دفتر شرکت سیمان 

زاوه تربت

-ایرانبازرگانیمشترکاتاقهمکاریوتاجیکستاندرایران.ا.جاختصاصینمایشگاهبرگزاری
/نمایشگاهدرکنندگانمشارکتجذبوتشویقبهنسبتاستانصادرکنندگاناتحادیهوتاجیکستان

استاندرجدیدبازرگانیمشترکاتاقسهتشکیلتصویبوگیریتصمیم

جلسه تصمیم گیری و هماهنگی برای برگزاری
ایران در تاجیکستان. ا.نمایشگاه اختصاصی ج

98/08/12
ن شرکت نمایشگاه بی

المللی مشهد

/شودجادایدستگاههاازهریکنمایندگانحضورباتاجیکستاندرایراننمایشگاهبرگزاریستاداجرایی
ازهریکذیربطهایمجموعهبهالمللیبیننمایشگاهشرکتتوسطشدهتنظیمهایفرمرسانیاطالع

هادستگاه

جلسه شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی  
(3)اموربین الملل اتاق مشهد 

98/08/12
دفتر شرکت سیمان 

زاوه تربت
مجریایهشرکتبندیرتبهطرح/.گردیدارائهافغانستان-ایرانبازرگانیمشترکاتاقعملکردگزارش

.شدپیشنهاداتاقالمللواحدبینتوسطتجاریهاینمایشگاهوهاهمایشبرگزاری

جلسه بررسی پیشرفت کار و دریافت گزارش
اقدامات صورت گرفته در خصوص برگزاری 

نمایشگاه ایران در تاجیکستان
98/08/13

دفتر معاونت هماهنگی
امور اقتصادی  

استانداری

باتاجیکستاننمایشگاهدر...وسفرذهابوایابها،غرفهاجارهازاعمنمایشگاهبرگزاریهایهزینه
رایباستاناجراییهایدستگاهازهریکتعهدات/.گرفتقرارنهاییتصویبوبررسیموردجزئیات

.گرفتقراربررسیموردکنندگانمشارکتجذب

نی  ایران در هند آقای چگی. ا.جلسه مالقات سفیر ج
با مسؤولین و فعالین اقتصادی استان

98/08/14
سالن مهمان سرای 

استانداری
ورداختهپهندکشوربااستانبیشترتجاریمبادالتتوسعهراهکارهایوبررسیبههنددرایرانسفیر

.نمودارزیابیباالراستاایندررارضویخراسانبالفعلوبالقوههایظرفیت

تعداد اطالع رسانی هاتعداد مشاوره هاتعداد گزارش ها

21610
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مراسم/همایش/عنوان جلسه
تاریخ 

اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

توسعه روابط تجاری ایران و »همایش 
گاه در راستای برگزاری نمایش« تاجیکستان

ایران در تاجیکستان
سازمان صمت98/08/18

بازرگانینتمعاوواستانصادرکنندگاناتحادیهریاستتوسطتاجیکستانکشورباتجارتاهمیتبابدرسخنرانی
شرکترایطشدرخصوصمبسوطتوضیحاتارائه/ویدئوکالصورتبهتاجیکستاندرایرانسفیرنیزوصمتسازمان

.اقتصادیفعالینپرسشهایبهپاسخومذکورشرکتنمایندگانتوسطالمللیبیننمایشگاهدر

جلسه بررسی پیشرفت کار درخصوص برگزاری
ایران در تاجیکستان. ا.نمایشگاه اختصاصی ج

98/08/25
دفتر معاونت 

هماهنگی امور 
یاقتصادی استاندار

اعالم/تانتاجیکسنمایشگاهکنندگانمشارکتجذبورسانیاطالعبارابطهدرهادستگاهازهریکاقداماتگزارش
اقتصادیتمعاوندرخواست/المللیبیننمایشگاهشرکتتوسطتاجیکستاننمایشگاهدرحضورمتقاضیانتعداد

کستانتاجیدولتازتاجیکستاننمایشگاهمجوزاخذپیگیریخصوصدرامورخارجهوزارتنمایندگیازاستانداری

هتل پارس مشهد98/08/27سوریه-همایش فرصت های تجاری ایران
سازماندرسوریه-ایرانمیزمسؤولصمت،سازمانبازرگانیمعاونتاستان،صادرکنندگاناتحادیهریاستسخنرانی

باایرانتتجاراهمیتدربابسوریهکشاورزاناتحادیهرئیسو(سوریهدرایرانبازرگانیاسبقرایزن)تجارتتوسعه
پاسخوپرسشپنل/سوریهکشور

:مهماقدامات

درسوریه-ایرانبازرگانیمشترککمیتهریاستوایراناتاقالمللبینمعاونتبامکاتباتوهماهنگیصورتبهسوریه-ایرانتجاریهایفرصتهمایشبرگزاریدرمشارکت•

.مشهداتاقدبیرزیرنظرایراناتاق

مسیردوازمشارکتاین.شدخواهدبرگزاردوشنبهشهردرجاریسالآذرماه30درکهتاجیکستاندرایران.ا.جاختصاصینمایشگاهبرگزاریدرمشارکتوهماهنگیپیگیری،•

.استپذیرفتهانجامجلساتدرحضورنیزوکاملرسانیاطالع
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:12کمیته بند ب ماده 

صورتجلسهموضوعات مورد پیگیری و بررسیتاریخ جلسهعنوان جلسه

کمیته بند ب

12ماده 

8جلسه شماره 

98/8/20مورخ

کشاورزیوتولیدیشرکتهایبهمتعلقبارییخودروهایتردد

هاایانهپنقلوحملکلادارهتاکیدوکامیونتوکامیونتوسطبارنقلوحملبهمربوطهایتعرفه

هایهزینهشافزایواقتصادیبنگاهوکامیونمالکبینتوافقعلیرغمشدهتعیینهایتعرفهبررعایت

اقتصادیهایبنگاهسایروصنعتبخشبراینقلوحمل

9

:اقدامات مهم

وگفترایشوجلسههفتادمیندرشدهتصویبشورا،دبیرخانهدرشدهطرحتعاونبخشپیشنهاداتچکیده"عنوانتحتکتابچهتهیه•

وورکشتعاونبخشتوسعهبرایملیواستانیهایظرفیتازاستفادهرویکردبارضویخراساناستانخصوصیبخشودولتگوی

"استان

:دبیرخانه شورای گفت و گو

http://www.mccima.com/files/setad-m/s-jalasat/1398/M12-08.pdf
http://www.mccima.com/files/setad-m/s-jalasat/1398/M12-08.pdf
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شماره  
جلسه

تاریخ 
صورتجلسهموضوعات مورد بررسیجلسه

2898/8/13جلسه 

مشهداتاقاجتماعیتامینوکارمالیات،کمیسیونتوسطشدهارائهمالیاتیامورسازمانهایبخشنامهبرمروریگزارشطرح

مشکالتپیراموناستانآبزیانوطیوردام،خوراککارخانجاتکشاورزیتعاونیهایشرکتاتحادیه98/7/24مورخک/1921شمارهنامهموضوعخصوصدرگیریتصمیم

عضوغیرتولیدیواحدهایبهداریارانهدامیهاینهادهفروشوتوزیعازناشیمالیاتی

2998/8/20جلسه 

مشهداتاقاجتماعیتامینوکارمالیات،کمیسیونتوسطشدهارائهمالیاتیامورسازمانهایبخشنامهبرمروریگزارشطرحادامه

نهادهفروشوتوزیعازناشیمالیاتیمشکالتپیراموناستانآبزیانوطیوردام،خوراککارخانجاتکشاورزیتعاونیهایشرکتاتحادیهنامهموضوعخصوصدرگیریتصمیم

استانطیورودامخوراککارخانجاتفرآوریمشکالتاهموعضوغیرتولیدیواحدهایبهداریارانهدامیهای

مصرفیبرق%20تامینبهدولتیهایارگانواداراتالزاممصوبهاجرایدرخواستپیراموناستانپذیرتجدیدبرقفعالینوخورشیدیهایسامانهپیمانکارشرکتهاینامهطرح

مصرفیبرق%20تامینبهدولتیهایارگانواداراتالزاممصوبهاجرایدرخواستپیراموناستانپذیرتجدیدبرقفعالینوخورشیدیهایسامانهپیمانکارهایشرکتنامهطرح

(خورشیدیکیلوواتیهایسامانه)پذیرتجدیدهایانرژیاز(خورشیدیکیلوواتیهایسامانه)پذیرتجدیدهایانرژیاز

3098/8/27جلسه 

استانداریگذاریسرمایهازحمایتوجذبدفترتوسط1398سالتابستاندررضویخراساناستانکاروکسبفضایپایشگزارشارائه

مصوبهوفقتقسیطشرایطازاستفادهجهتمستقیممالیاتهایقانون167ماده(تقسیط)موضوعمصادیقپیرامونصنایعمدیرانانجمنپیشنهادبررسی

رابطهایندراستانمالیاتیامورکلادارهپاسخو98/4/3مورخگووگفتشورایدبیرخانههجلسیازدهمین

پیشگیبازنشستدرخواستوآورزیانوسختقانوناجرایازمترتبمشکالتپیرامونمشهدلعابشرکتنامهواستانصنایعمدیرانانجمننامهطرح

.موعداز

و ابالغ، پیگیری 
32درخواست اظهار نظر 

http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-13-08-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-13-08-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-98-08-20.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-98-08-20.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-27-08-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-27-08-98.pdf


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:وگوی دولت و بخش خصوصیشورای گفت

هصورتجلسموضوعات مورد پیگیری و بررسیتاریخ جلسه

70جلسه شماره 

98/08/09مورخ

اقتصادیاطالعاتواخبارطرح

اسیکارشنموضوعاتپیرامونشورادبیرخانهورضویخراسانتعاوناتاقاجتماعی،رفاهوکارتعاونکلادارهپیشنهادات

استانتعاونحوزهدرشده

مصوب)عشایروروستائیاناجتماعیبیمهنامهآئین8مادهاجرایچگونگیبررسیوتدوینجهتپیشنهاداتارائه

(آناصالحیهو1383/12/11

یاجتماعرفاهوکارتعاون،کلاداراتاختالفحلهایهیاتدرکارفرمایاننمایندگانانتخابنحوهپیرامونمسایلطرح

شدهادیمبالغدادنقرارمدنظربرمبنیپیمانهادرشاغلکارگرانجهتتجمیعیسنواتپرداختخصوصدرپیشنهادارائه

اجراییدستگاههایتوسطشدهارائهقیمتآنالیزدر

صادرکنندگاناساسیهایدغدغهازیکیعنوانبهصادراتیواگنتامینعدممشکالتوموانع

آثارجبراننحوهالعملدستورموضوعاصالحیبخشنامه)1398/03/20مورخ98/135585شمارهبخشنامهنواقصطرح

(تعدیلفاقدریالیهایپیماندرارزقیمتافزایشازناشی

11

http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/sh-g-09-08-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/sh-g-09-08-98.pdf


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:خدمات بازرگانی

کارت عضویتکارت بازرگانی

مجموع تمدیدصدورتمدیدصدور

حقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقی

194294342314136

12

جمع کل وزن ناخالصجمع ارزش دالریتعدادصدور گواهی مبدأ

23119884535.5535863071.629شش برگیAفرم 

1451372966749538235.45برگی3گواهی مبدأ 

گواهی قبولیثبت کارنه تیرسفید ابطالیصادراتیوارداتیفروشکارنه تیر
الشه کارنه 
عودت شده

مجموع

671236327552202تعداد



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:مرکز آموزش
13

عنوان دپارتمان آموزشیعنوان دوره آموزشی
مدت دوره

(ساعت)
تعداد 

شرکت کننده
ساعت-نفر

1717289تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیدوره کلیات بازرگانی خارجی

1749833صدور کارت بازرگانیصدور کارت بازرگانی

2510صدور کارت بازرگانیتوجیهی کارت بازرگانی-توجیهی

1527405حمل و نقل جاده ای بین المللی کاالصورت های مالی بنگاه ها

فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی
فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش 

آموزی
60573420

912108کسب و کار،کارآفرینی و فن بازارو اصول بهینه سازی سایت هاSEOتکنیک های حرفه ای 

552260کسب و کار،کارآفرینی و فن بازارشبکه ات را بساز

1230360کسب و کار،کارآفرینی و فن بازارمسیر کارآفرینی و مهارت های نرم در آموزش های فنی و حرفه ای

1519285کسب و کار،کارآفرینی و فن بازار(Digital Marketing)بازاریابی الکترونیک حرفه ای 

628168تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانی(ثبت سفارش کاال و خدمت)سامانه جامع تجارت 

717حمل و نقل جاده ای بین المللی کاالاینکوترمز



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:مرکز آموزش
14

عنوان دپارتمان آموزشیعنوان دوره آموزشی
مدت دوره

(ساعت)
تعداد 

شرکت کننده
ساعت-نفر

552260زیفرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموMBTIشخصیت شناسی 

4144تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیقانون امور گمرکی، ترخیص کاال و دور اظهاری

1217204تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیمدیریت صادرات و واردات

727189حمل و نقل جاده ای بین المللی کاالاینکوترمز

21224کسب و کار،کارآفرینی و فن بازارپیش رویداد تکآپ

557285کسب و کار،کارآفرینی و فن بازاردر جستجوی خالقیت

928252حمل و نقل جاده ای بین المللی کاالوسایل نقلیه

629174حمل و نقل جاده ای بین المللی کاال(ADR)حمل و نقل کاالی خطرناک

، قراردادهای حمل و نقل و آیین نامه های تأسیس شرکت های CMRکنوانسیون 
حمل و نقل بین المللی

2428672حمل و نقل جاده ای بین المللی کاال



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:آمار جلسات ساختمان آموزش
15

مراجعین به کتابخانهتعداد کل حاضرینه یا نشستتعداد جلس

68159719

ردیف
بیشترین تعداد حاضرین کالس یا کارگاه  

به ترتیب ردیف

فرهنگستان دانش آموزان 1

-کلیات کارت بازرگانی2

IRUکالس 3

جامع تجارت 4

SEOتکنیک های حرفه ای 5

ردیف
بیشترین تعداد کالس یا کارگاه  

به ترتیب ردیف

زبان خارجی همکاران 1

IRUکالس 2

بازاریابی حرفه ایی الکترونیک 3

فرهنگستان دانش آموزان4

SEOتکنیک های حرفه ای -کلیات کارت بازرگانی5

ردیف
بیشترین تعداد حاضرین جلسه یا نشست

به ترتیب ردیف

کمیسیون مالیات و کار و تامین اجتماعی1

دبیرخانه شورای گفتگو2

دفترکشاورزی3

نهاد اقتصاد مقاومتی4

ردیف
بیشترین تعداد جلسه یا نشست

به ترتیب ردیف

نهاد اقتصاد مقاومتی1

کمیسیون حمل و نقل-دبیرخانه شورای گفتگو-دفتر کشاورزی2

کمیسیون کشاورزی-کمیسیون مالیات ، کار و تامین اجتماعی 3



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:امور تشکلها
16

محل برگزاریتاریخ برگزاریمراسم/همایش/عنوان جلسه

اتاق بازرگانی مشهد98/08/18ت اتاقبرگزاری جلسه هم اندیشی روسای تشکلهای وابسته به اتاق با ریاس

سه جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
98/08/02
98/08/14
98/08/29

سازمان صمت

اطالع رسانی و پیگیری هاتعداد گزارش ها

027



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:دفتر ارتباط با اعضاء

امور مالیاتی
امور بانکی و 

تسهیالت
خدمات بازرگانیتأمین اجتماعی

بازاریابی و خدمات  
الکترونیک

امور حقوقی و 
داوری

151462055

17

تعداد پرونده های رسیدگی شدهتعداد جلساتاتاقنمایندگان

250200هیأت حل اختالف مالیاتی

36222هیأت حل اختالف تأمین اجتماعی

: افزودن چهار زمینه مشاوره  به دفتر ارتباط به اعضاء که شامل موارد زیر مباشند
اقتصاد بازارهای مالی
توسعه بازار محصوالت صنعتی
توسعه بازار محصوالت کشاورزی
بازاریابی و تجارت الکترونیک

30: مجموع مصوبات27:تعداد پرونده های بررسی شده3: تعداد جلسات برگزار شده

تعدادموضوعتعداد مصوبات حوزه

19تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم19تأمین اجتماعی

11تقسیط بدهی11مالیات

0بررسی شکایات متقاضی0گمرک

هیلکارگروه ستاد تس

های تخصصی اتاقمشاوره

نمایندگان اتاق در 
های حل اختالفهیأت

اقدام مهم انجام گرفته



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:اطالع رسانی و خبر

مورد اخبار بارگذاری شده در تلگرام921•
مورد اخبار بارگذاری شده در سایت اتاق107•
دقیقه فیلم خبری10مورد عکس و 260•
ها در سایت و کانالمورد بارگذاری مقاالت و اطالعیه65•

18

:هماهنگی، حضور و پوشش خبری جلسات
(ع)دیدار مهندس شافعی از مجموعه نیکوکاری گلستان علی •
دیدار سفیر ایتالیا با ریاست اتاق•
جلسه هیأت نمایندگان اتاق و شورای مدیران•
جلسه شورای مدیران•
بازدید هیأت نمایندگان از شهرستان تربت حیدریه •

(جلسه4)کمیته بند ب و دبیرخانه شورای گفتگو •
جلسات معین های اقتصادی و نهاد مردمی•
همایش تجاری و بسیج اصناف و فعالین اقتصادی کشور•
و شورای دبیران( کمیسیون10)پوشش خبری کمیسیونهای اتاق •
جلسه رؤسای تشکل ها•

:ارتباطات و رسانه ها

مورد ارتباط و هماهنگی با رسانه ها32•
مورد تولیدات چند رسانه ای2•
یمورد پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفن393•
مورد بازتاب و انعکاس خبر در رسانه ها41•

:روابط عمومی و انتشارات

:اقدامات مهم

اتاقنهمدورهانتخاباتعکسآلبومچاپوتهیهپیگیری•

کتابچهیکتهیهبرایاتاقاسنادپایش•

دورهدررسانهونشرشورایتعیینواندازیراهوترکیببرایپیشنهادارائه•

اتاقنهم

:انتشارات و تبلیغات

12نسخه جزوه کمیته ماده 5چاپ و تکثیر •
نسخه کتابچه پیشنهادات بخش تعاون از دبیرخانه 20چاپ و تکثیر •

شورای گفت و گو
ترکیهسفارش گل برای کنسولگری ترکیه در مشهد به مناسبت روز ملّی•
چاپ بنرهای مناسبتی •
بولتن گزارش سفر هیأت نمایندگان به شهرستان تربت حیدریه•



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:دفتر کشاورزی
19

مراسم/همایش/عنوان جلسه
تاریخ 
اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

98/08/11شرکت در جلسه شرکت آب منطقه ای
آب منطقه ای خراسان 

رضوی 
کاملظرفیتازاستفادهعدموکشاورزیچاههایبررسیموضوع

از و برگزاری ششمین نشست هم اندیشی تدوین س
کار اجرایی برنامه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی  

استان خراسان رضوی
اتاق بازرگانی مشهد98/08/14

کشاورزیمحصوالتبیمهپوششتوسعه-الف
کشاورزیمحصوالتوارداتوصادراتتشکیالتوساختاردرتغییر-ب
بازاردرهاواسطهنقشکاهش-ج

از و برگزاری هفتمین نشست هم اندیشی تدوین س
کار اجرایی برنامه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی  

استان خراسان رضوی
اتاق بازرگانی مشهد98/08/19

-باربرانکوبردارانبهرهوتولیدکنندگانمهارتیوترویجیوآموزشیفعالیتهایتوسعه-الف
-جترویجیونشریاتتلویزیونیهایبرنامهتولیددرنیازموردآموزشیترویجیهایرسانهتهیه

کارشناسانمروجین،اجرایی،عواملتوانمندسازی
فعالیتهابرونسپاریوسازیخصوصیطریقازمشارکتیترویجگسترش-د
ترویجشبکهعاملینمهارتودانشافزایش-ه

عشایریوروستاییزنانخانگیاشتغالتوسعه-ک

ندگان  برگزاری جلسه با تولیدکنندگان و فرآوری کن
آلو در استان

محصولاینفرآوریافزایشوصادراتتوسعهگسترش98/08/21

ی  شرکت در هفتمین جلسه گروه کاری امور کشاورز
ذیل تسهیل و رفع موانع تولید استان

98/08/26
و نظام صنفی کشاورزی

منابع طبیعی خراسان 
رضوی

جرایمیبخشودگومعوقبذهیتمدیدخصوصدرسپهبانکازآراسپشرکتتقاضایبررسی
ادارهازبآمنابعتامینخصوصدرغذاییموادبندیبستهوتولیدیکارگاهتقاضایبررسی

مشهدآبفا



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:دفتر کشاورزی
20

مراسم/همایش/عنوان جلسه
تاریخ 
اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

از و برگزاری هشتمین نشست هم اندیشی تدوین س
کار اجرایی برنامه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی  

استان خراسان رضوی
اتاق بازرگانی98/08/26

(حفاظتیهاب)الگوییمزارعایجاد-الف
حفاظتیکشاورزیخاصادواتخریدبرایمساعدت-ب
تناوبرعایتوکشتریزیبرنامه-ج
گیاهیبقایایحفظبرایمساعدتپرداخت-د

98/08/28شرکت در جلسه دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده کشاورزی 
ددانشگاه فردوسی مشه

زیکشاورمحصوالتتوسعهوخارجیوداخلیتجارتدرکشاورزیاقتصادتاثیر

:اقدامات مهم

.....تهیه گزارش کارشناسی وضعیت آلو در ایران و جهان، صادرات، کشورهای هدف، تولید و •

بررسی و تحلیل کارشناسی گزارش زعفران•

(مورد48)مشاوره تخصصی مراجعات حضوری و تلفنی •


