
1396ماه اول ااتق بازرگانی صناعی،معادن و کشاورزی مشهد سال 3عملکرد

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

96بهار



جلسه و نشست 56برگزاری 
مهم توسط اتاق 

جلسززد یبخرنه ززد یزز  ی   9برگززری   
گفت و گ   یولت و بخز  نو یز   

3موز بد و مزچ ینزخر برگزری       8به 
جلسد که گروه زیرمجم عد ییرنه زد و 

خ  جلسد ی  ی  گفتگ   یولت و ب2
.مو بد8نو ی  به یستهو ی  

13یل  9ت ضخحهت ی  یسالیدمه  

جلسد کمخسخ ن مه    18برگری  
تخوو  و مش  ت  یتهق

مو بد و 34به یستهو ی مجم ع  
جلسد کمختد 15ممچنخر برگری  

ذیل کمخسخ ن
11ت ضخحهت بخشتر ی  یسالیدمه  

17ته 

4،آم زی یو ه11برگری  
کالسیو ه3،آم زی که گهه
سمخنه یک،ندمتضمر

یکبرگری  ممچنخروآم زی 
 یسته ی آم زی ی  ی جلسد
 یمبری مه بر همدتو یب
یتهقآم زشمرکر

جلسد که گروه یم   مهلخهت، گمرک  9برگری   
و تأمخر یجتمهع  ستهی تسهخل و  فع م ی ع

مو بد یجریی  149ت لخد یستهن کد یستهو ی آن 
.  ب یه یست 

22ت ضخحهت بخشتر ی  یسالید 

ماه اتاق مشهد و دستاورد های مهم آن 3گوشه ای از اقدامات 

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

هن برگری   یهه  جلسد مخهت  مهیندگ
(3بخهن مو بهت ی  یسالید یمه ه)

و پنج جلسد مخهت  ئخسد

هن پذیرش مخهت یقتوهی  جمه    تهته سزت 
خر بد  یهست  ئخس جمهز   تهته سزتهن و سزف   

محتززرر  وسززخد ی  تهززرین بززد ممززریه مخززهت 
و B2Bیقتوهی  یز تهته ستهن و مالقهت مه 

ی جززهر مززذیکریت یقتوززهی  و فههلخززت مززه   
یقتوززهی  یسززتهن بززه یعتززه مخززهت ی  جهززت 

ت سهد  ویبط یقتوهی 



: ششم مصوبات جلسه سی و•
ضرورت حضور قدرتمند شرکت های بزرگ تجاری در روسیه•
بررسی زمینه های توسعه همکاری های تجاری با عمان•
عدم برنامه دولت در ارتباط با جلوگیری از ایجاد صنایع بی رویه و بدون توجیه اقتصادی•
هدفگذاری کمیسیون های اتاق-توسعه صادرات-مالیات-واردات غیر ضروری-ضرورت پیگیری موضوعاتی توسط اتاق شامل قاچاق کاال•
:حسابرسی تأمین اجتماعی برای ده سال گذشته بنگاه های اقتصادی و پیگیری لغو موضوع که در نهایت  موارد ذیل به منظور اجرا مصوب گردید•
. مصوب شد کمیسیون های اتاق می توانند دو یا سه هدف را تا پایان سال تعیین و پیگیری و اعالم نتیجه نماید•
. مصوب شد جلسه آتی هیأت نمایندگان با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان آقای یعقوب نژاد تشکیل گردد•
. ندمایمصوب شد که آقای مهندس توکلی زاده در ارتباط با توسعه مبادالت تجاری با کشور عمان پیشنهادات خود را تا پایان اردیبهشت ماه ارائه ن•

: مصوبات جلسه سی و هفتم 
.شودوجهت...وهاپرداختیها،کمیسیونرؤساینظراتاخذایران،اتاقتخصصیهایکمیسیوننامهآئیندرشدهذکرقانونیضوابطبهنامه،شیوهبازنگریدر•
.مایدنگزارشوبررسیکمیسیونهااموردبیرخانهوعمومیروابطازاستعالمبااتاقدبیرراکمیسیونهااقداماتوعملکردشایستهانعکاسعدمموضوع•
.نمایدگزارشجلسهدرراکمیسیونهابه95سالپرداختیمیزاناتاقدبیر•
.نمایدارائهآتیجلسهدرواستخراجراشیرازواصفهان-کرمان-ایراناتاقکمیسیونهایبهاختصاصیبودجهمیزانگزارشاتاقدبیر•
.شودتشکیلفصلیصورتبهاتاقکمیسیونهایرؤسایجلسات•
.شودارائهجامعپیشنهادوانجامراالزمبررسیاتاقدبیرواولرئیسنائبکمکباطیبیمهندسآقایشده،مطرحکارتقسیمباارتباطدر•
.شوندمیخصوصیبخشودولتگویوگفتشورایدبیرخانهدائمیعضواتاقتخصصیهایکمیسیوندبیران•
.شونددعوتبایدگووگفتشورایدبیرخانهجلساتدرموضوعحسباتاقتخصصیهایکمیسیونرئیسنائب•
.شودارسالنمایندگانهیأتمحترماعضاءبهاتاقمشاورانفهرست•
دراظرنعنوانبهطیبیمهندسآقایوشدمصوبکمیسیونرئیسعنوانبهقانعیآقای(جاریسالماهمرداد)هاکمیسیونرؤسایایدورهانتخاباتپایانتا•

.نمایندشرکتجلسات
(.شدارائهمحترماعضاءبهبرنامهخالصه).شودارائهنمایندگانهیأتآتیجلسهدراتاقراهبردیبرنامهکهشدمقرر•
.شودانجاماعضاءبهرسانیاطالع.شوندمیاعزاماسپانیامادریدوبارسلونبهایراناتاقازهیأتیماهخردادپنجمتایکماز•

گرددتشکیلهماهنگیووفاقایجادجهتدراستاناقتصادیهایتشکلهماهنگیشورایجلسهشدمقرر
شودارائههائینگیریتصمیمبرایجلسهبهمجدداًوگیردقراربازنگریموردمشورتی-تخصصیهایکمیسیونادارهوتشکیلچگونگی(نامهآئین)نامهشیوه•

:جلسه سی و هشتم مصوبات
.گذاری اتاق موضــوع را بررسی و پیگیری نمایدگذاری در استان کمیسیون سرمایههای سرمایهمقرر شد که در ارتباط با موضوع اولویت•
.بررسی و علّت آن بیان شود94نسبت به سال 95افزایش انتقال کارت بازرگانی حقوقی در سال •
از ام مقرر شد مجری تدوین برنامه راهبردی اتاق طی دو جلسه برنامه تدوین شده را به صورت مشروح به اعضاء هیأت نمایندگان ارائه دهد و هـر کـد  •

. ردداعضاء محترم هیأت نمایندگان تمایل داشتند در این جلسه شرکت نمایند و سپس نتیجه نهایی در جلسه رسمی هیأت نمایندگان ارائه گ
اشـد تـا   ای با دبیرکل اتاق ایـــران و معــاون اقتصادی اتاق ایران داشـته ب مقــرر شد که مجری برنامه راهبــردی در ارتباط با این برنامه جلسه•

.برنامه تدوین شده در راستای سیاست ها و استراتژی های اتاق ایران باشد
. ها در سایت مقرر شد که دبیر اتاق بررسی الزم را انجام و نتیجه را گزارش نمــایددر ارتباط با مشکل انعکاس اخبار کمیسیون•

اهم مصوبات جلسات هیات نمایندگان 
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1396ماه اول سال 3جلسات مهم برگزار شده توسط اتاق در 



1396ماه اول سال 3جلسات مهم برگزار شده توسط اتاق در 
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1396ماه اول سال 3امور بین الملل در -جلسات مهم برگزار شده توسط اتاق
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



1396ماه اول سال 3جلسات مهم برگزار شده توسط اتاق در 
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1396ماه اول سال 3جلسات مهم برگزار شده توسط اتاق در 
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یاهم اقدامات دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص

1

انعموشده،تملکواحدهایواگذاریدستورالعمل هااستان،بانک هایتمامیازنظرخواهیبااستانبانک هایهماهنگیشورایگردیدمقرر
استعالمبهنیازصورتدرهمچنین.نمایدارائهگفتگوشورایدبیرخانهبهراواگذاریبرایپیشنهادیراهکارهایوواگذاریمسیردرموجود

.دهندانجامخصوصایندرراالزممکاتباتمحترماستانداریواستانبانک هایهماهنگیشورایمرکزی،بانکاز

2
مانبندیزبرنامهچارچوبدراصنافبرایرامالیاتیمباحثبامرتبطالزمآموزشیهایدورهاستانمالیاتیامورمحترمکلادارهگردیدمقرر
.نمایدبرگزاررسید،خواهداصنافاتاقومالیاتیامورکلادارهتاییدبهکه

3

ازمالیاتیوراممحترمکارشناسانشناختعدمبرمبنیخراسانگمرکیالعملکارانحقاتحادیهرییسنایبودبیرتوضیحاتبهعنایتبا
باتاناسمالیاتیامورمحترمکلادارهگردیدمقرربین،مافیآمدهپدیداختالفاتایجادآنمتعاقبوالعملکارانحقاختیاراتووظایف
امکانتاودهنمفراهمراگمرکیالعملکارانحقبهمربوطموضوعاتطرحبراینشستیبرگزاریزمینهگمرگیالعملکارانحقمحترماتحادیه
.گرددفراهمبیشترتعامل

4

دراتگردیدمقررمجوزفاقدمراکزوگردهادورهتوسطسنتیصورتبهقراضهآهنآوریجمعفرآیندساماندهیاهمیتوضرورتبهنظر
ازمانسشهرداری،پسماندمدیریتسازمانازمتشکلنمایندگانیحضورباقراضهآهنمدیریتفرآیندساماندهیکارگروهاستانسطح
دفوالمجتمعوانتظامینیرویتعاون،اتاقمالیاتی،امورکلادارهاستاندارد،کلادارهتجارت،ومعدنصنعت،کلادارهزیست،محیط

ممکنزمانترینکوتاهدروگرددتشکیلخصوصیبخشهایتشکلوخودروبازیافتواسقاطمراکزاستانداری،اقتصاددفترخراسان،
.نمایندتکلیفتعیینراالزمهاینظارتانجامچگونگیومجوزفاقدمراکزموضوع
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یاهم اقدامات دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

5

جاتکارخانسهامصاحبانومدیرانباتجارتومعدنصنعت،محترمسازمان،هابانکتملکتحتتولیدیواحدهایخصوصدرگردیدمقرر
موردهاآنسازیفعالوقبلیمالکینبهواحدهااینبازگشتراهکارهایونمودهمذاکرهمناسبزمانبندیبرنامهیکطیبانکهاتملکدر

.شودارائهواحدهااندازیراهوفعالیتادامهبرایکارشناسینظراتودادهقرارارزیابیوبررسی

6

درکیدامپزشوکشاورزیجهادمحترمسازمانمحترم،شهرداریرضوی،خراسانمرغداراناتحادیهمحترمنمایندگانتوضیحاتبهعنایتبا
جلسهاولیندرموضوعطرحضمنگردیدمقرراتحادیه،توسطمحیطیزیستاقتصادی،فنیمطالعاتتکمیلوپروتئینپایانهایجادخصوص
راسانخمرغدارانمحترماتحادیهطرح،اجرایجهتمناسبهااستراتژیتعیینمنظوربهخصوصیبخشودولتگفتگویشورایرویپیش
هیاتتکالیفبهتوجهباآنمتعاقب.نمایدمنعکسگفتگوشورایدبیرخانهبهوشناساییراطرحاجرایجهتمناسبهایمکانرضوی
هایتحمای(شهرداریاستان،کشاورزیجهادسازمان)ذیربطاجراییدستگاهایکشور،شرقپروتئینپایانهایجادضرورتووزیرانمحترم
.آورندبعملالزممجوزهایصدورنظروموردزمینتامیندرالزم

7

زنجیرهتکمیلجهتالزمهایزیرساختیاشودمنجراستاندرمعدنیفرآوریشهرکایجادبهکهروندیوهاظرفیتشناساییگردیدمقرر
معدنسونکمسیطریقازمعدنیهایتشکلهمکاریومشارکتبااستانمعدنیمهمموادازبعضیبرایعملیاتیطرحیکقالبدرراتولید
.گرددپیگیریاستانبازرگانیاتاقمعدنیصنایعو

8

،تجارتومعدنصنعت،سازماناستانداری،ای،منطقهآبسازمانکشاورزی،جهادسازماننمایندگانازمتشکلکارگروهیگردیدمقرر
خصوصدرشدهئهاراطرحوتشکیلبازرگانیاتاقکشاورزیدفترگریمتولیبهگفتگوشورایدبیرخانهوبازرگانیاتاقکشاورزیکمیسیون
وثبحموردآشامیدنیآببهآنتبدیلوکشاورزیآبمنابعازبخشیاستفادهپیشنهادیراهکاربارااستاندرآبمنابعازحفاظت

بررسیاینکهضمن.گرددمطرحاستانخصوصیبخشودولتگفتگویشورایدرکارگروهجلساتازحاصلنتایجودهندقرارکارشناسی
درکهاستاساسیمسائلازمصرفبازارهایوتولیدیواحدهایاستفادهقابلهایوظرفیتآشامیدنیآببندیبستهموجودوضعیت
.گیردمیقرارتاکیدموردهابررسی



مصوباتردیف

وضعیت مصوبهنوع مصوبه

ملی و 
فراگیر

اجرا شدهاستانی
درحال پ

یگیری
اجرا 
نشده

1

درتغییربارابطهدرکشورتوسعههایبرنامهدائمیاحکامقانون12مادهگردیدمقرر
تهیادرمصوباتطرحنحوهوخصوصیبخشودولتگویوگفتشورایاعضاءترکیب
.شودارسالشورااعضاءبرایدولت



2

وگفتشورایدرجواهریمحمدرضاحسینی،حسنیزدانبخش،عبداهللآقایانعضویت
ادارهنحوهدستورالعمل1مادهدبند4قسمتموضوعاستانخصوصیبخشودولتگوی

بهبودقانون13مادهتبصره)خصوصیبخشودولتگویوگفتاستانیشوراهایجلسات
.گرفتقرارتصویبمورد(16/11/1390مصوبکاروکسبمحیط



3

ین نظر به ضرورت تعیین تکلیف صنایع مستقر در محور غرب مشـهد و اخـتالف فـی مـاب    
قـانون رفـع موانـع    55و شهرداری با صنایع این محور و با عنایت به ماده 5کمیسون ماده 

بـه مشـهد و   1391تولید و مصوبه ابالغی هیات محترم دولت در سفر اردیبهشت ماه سـال  
اکیـد  سایر مستندات موجود در فرآیند شکل گیری پرونده، مقرر گردید حسب دسـتور و ت 
محترم استاندار محترم با رویکرد حل و فصل اختالفات موجود جلسه ای با حضور مسئولین
تصادی و ذیربط و یا نمایندگان تام االختیار ایشان، از جمله معاونین محترم هماهنگی امور اق
، راه و 5توسعه منابع  و امور عمرانی استانداری، دستگاه قضایی، شهرداری، کمیسون مـاده  

شهرسازی، فرمانداری مشهد، شورای شهر، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهـاد  
ن، کشاورزی، محیط زیست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صـنعت و معـد  
در انجمن مدیران صنایع، گروه صنایع محور غرب در محل دبیرخانه شورا تشـکیل شـود و  

واحد و کلیه واحدهای صنعتی محور 35خصوص موضوعات مطرح شده بویژه تعیین تکلیف 
غرب و و جوه مورد درخواست شهرداری از جمله سهم ورود بـه محـدوده و شـاخا هـای     

صورت تعیین شده در اینخصوص بررسی و زمینه حل و فصل موضوع را فراهم نموده و نتایج
.گرفته به شورای گفت وگو ارائه گردد



اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



4

ولتدوگویوگفتاستانیشوراهایجلساتادارهنحوهاصالحیالعملدستوراصالحیموراد
(16/11/1390مصوبکاروکسبمحیطبهبودقانون13مادهتبصرهموضوع)خصوصیبخش
ومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق16/3/96مورخص/1977/27شمارهنامهبموجبکه

حیاصالمواردونکاترعایتضرورتبرومطرحجلسهدربود،گردیدهابالغایرانکشاورزی
.گردیدتاکید



5

جلساتادارهنحوهاصالحیدستورالعمل1مادهدبند4قسمتموضوعجدیداعضاءعضویت
محیطبهبودقانون13مادهتبصره)خصوصیبخشودولتگویوگفتاستانیشوراهای
مورداستانخصوصیبخشودولتگویوگفتشورایدر(16/11/1390مصوبکاروکسب
.گرفتقرارتصویب



6

وگفتاستانیشوراهایجلساتادارهنحوهاصالحیدستورالعمل4مادهاجرایضرورتبر
خصوصدرمادهاین1تبصرهوشورااصلیاعضاءحضوربرمبنیخصوصیبخشودولتگوی
شورادبیرخانهگردیدمقرروشدتاکیدجلسه،3تاحداکثروخاصموارددرنمایندهاعزام
درکمرنگحضورکهاعضاییواسالمیشورایمجلسمحترمنمایندگانحضورموضوع
.کندپیگیریمکتوببصورتدارندجلسات



اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

7

برتاکیدضمناستان،اشتغالوتولیدازحمایتضرورتواقتصادیشرایطبهتوجهبامشهدغربمحورصنایعباارتباطدر
مدارکازیکیدارایکهمشهدغربمحوردرمستقرواحدهایکلیهبرایگردیدمقررمحیطیزیستمالحظاترعایت
موجود،دیتولیفعالیتادامهجهتباشندمیصنعتیتاسیسجوازیاشناساییکارتاصولی،موافقتبرداری،بهرهپروانه
فعالیتتداومممنوعیترفعبرمبنی91سالدروزیرانمحترمهیاتمصوبهوفقصنعتیمجازفعالیتعنوانباکارپایان
توسطمحیطی،زیستهایشاخاواستانداردهارعایتصورتدرمشهد،غربمحوردرمستقرصنعتیواحدهایهای

صنعتیتفعالیتغییربرمبنیصنعتیواحدخواستدرصورتدراستبدیهیشود؛صادردیگریالزامهیچبدونشهرداری
اساسبرمحدودهبهورودعوارضجدیدودیگرغیرصنعتیفعالیتهرگونهانجاموکاربریتغییربرایمجوزاخذوموجود
ضمنشدخواهدپرداختروزنرخبهدیگرکاربریهایازهریکبهصنعتیازکاربریتغییرزماندرتفصیلیطرحهایسرانه
صنعتیکاربریتثبیتبرمبنی(5مادهکمیسیون)مشهدشهرتفصیلیطرحکمیسیون21/5/1394مورخمصوبهاینکه
قراراقدامموردگردیدمقرردیگریقیدهیچبدونومحیطیزیستهایشاخاواستانداردهارعایتصورتدرصرفاً
ایهپروژهاجرایومسیربازگشاییدرتسریعجهتنیزغربمحوردرمستقرواحدهایگردیدمقررهمچنینضمناً.گیرد

محدودهبهورودسهمازشدهآزادمتراژمیزانونمودهسازیآزادرامصوبطرحمسیردرمیزانآزادیبزرگراهساماندهی
کارنپایادرمحدودهبهورودسهمازشدهآزادمتراژبودنبیشترصورتدروکسرصنعتیموجودفعالیتبهتوجهبارا

ازبریکارتغییرجهتمالکدرخواستارائهزماندروشودمیمنظورمالکینطلببعنوانشهرداریتوسطصادرهفعالیت
متراژوهمحاسبعملمالکروزضوابطاساسبرعرصهبابتازشهرداریحقوقاتبایستمیمسکونی،یاتجاریبهصنعتی
.ددگرپرداختمالکتوسطالباقیوکسرعرصه،بابتازشهرداریحقوقاتازبخشیعنوانبهمالکتوسطشدهآزاده



8

ن المللی  مقرر گردید معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل و نقل بین المللی برای حمل کاالهای دارای راهنامه بی
قانون مالیات بر ارزش افزوده 13و یا اظهارنامه و یا پروانه گمرکی و یا سایر اسناد مثبته مبین خروج کاال از کشور ، وفق ماده 
، شماره 14/1/87مورخ 656که از مصادیق صدور خدمات به خارج از کشور تلقی می گردد و نیز بخشنامه های شماره 

توسط اداره کل امور مالیاتی استان اعمال شده و چنانچه در 4/10/95مورخ 200-95-67و شمار 29/8/92مورخ 15322
ازمان اینخصوص با ابهامی مواجه می باشند یک نسخه از مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان را به س
ه ای با  امور مالیاتی کشور ارسال نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب توسط استانداری محترم طی انجام مکاتب
.رددجناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور و ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری گ





حمل و نقل و ترانزیت
دو جلسه

تجارت
دو جلسه

سرمایه گذاری وتامین  
مالی 

دو  جلسه

معدن و صنایع معدنی
دو جلسه 

و هفت جلسه کمیته

حقوق و قضایی 
یک جلسه

گردشگری و خدمات
چهار جلسه و پنج جلسه  

کمیته

کشاورزی،آب و صنایع  
تبدیلی

دو جلسه 
و سه جلسه کمیته 

بهبود محیط کسب و 
کار و کارآفرینی 

یک جلسه

صنعت
یک جلسه

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

صصی رد هس ماه اول سال  تخ
. ربگزار گردیده است 1396هیجده  کمیسیون 

صادرات خدمات فنی  
و مهندسی
یک جلسه 



کمیسیون های تخصصی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

:  مصوبات جلسه اول 
سایر موضوعات در حوزه حمل و نقل اعم از ریلی، دریایی، هوایی و جاده ای در دستور کـار  •

.قرار گیرد
.بسته حمایتی ترانزیتی تهیه و از سوی کمیسیون پیشنهاد گردد•
. ین المللیپیگیری کمیته مربوطه جهت بازنگری آیین نامه  تأسیس شرکت های حمل و نقل ب•
. برگزاری همایش تخصصی حمل و نقل و ترانزیت در سال جاری•

:دستور کار جلسه آینده
بررسی مشکالت جهت متراژ دفاتر شرکت ها •
بررسی و ارائه پیشنهادات در مورد بسته های حمایتی دولت •

بررسی مشکالت حمل و نقل ریلی

:مصوبات جلسه دوم
ق دریافت بدیهی است وف. پانزده روز قبل از برگزاری جلسات کمیسیون، اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در مورد دستور جلسه ارائه نمایند•

ی زمان  نظرات در طول جلسه برای آن دسته از اعضاء که در امر ارسال نظرات مشارکت داشته اند زمان سخنرانی در نظر گرفته خواهد شد و الباق
.باقیمانده برای سایرین زمانبندی خواهد شد

.جلسه ای با مدیر کل امور مالیاتی و با حضور هشت نفر از اعضاء کمیسیون در مورد بحث مالیات برگزار گردد•
آقای امتی، آقای )نفر از اعضاءی انجمن 2میزگردی در خصوص مشکالت حساس دوغارون از کمیسیون حمل و نقل که متولیان آن اتاق مشترک،•

قای  آقای هژبر، آقای فرخی، آقای خادم زاده، آ)، اتحادیه صادرکنندگان وچهار نفر از اعضای کمیسیون (آقای قندچی)، حق العمل کاران(عطایی
.است با رسانه صورت پذیرد  ( فیض محمدی

کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت



کمیسیون های تخصصی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 

:  مصوبات جلسه اول
برنامه ریزی برای اجرای محورهای اعالم شده فعالیت کمیسیون در شش ماهه نخست سال •
و تجارت مقرر گردید نشست تخصصی فی مابین فعالین اقتصادی حوزه محصوالت غذایی و دستگاه های مرتبط همچون سازمان صنعت، معدن•

به منظور بررسی راهکارهای افزایش صادرات محصوالت صنایع ... خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی و معاونت علوم پزشکی مشهد و
غذایی استان صورت پذیرد

:مصوبات جلسه دوم 
ظر را دریافت به منظور پیگیری خوشه گیاهان دارویی استان کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی طی مکاتبه با شرکت شهرک ها، طرح مورد ن•

.و پس از بررسی طرح، جلسات کارشناسی برگزار نماید
تبدیلی اتـاق  مقرر گردید با عنایت به توضیحات اعضاء حاضر در جلسه، کمیته تخصصی گیاهان دارویی تحت نظر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع•

رار گیردبازرگانی ظرف دو هفته آینده تشکیل و موضوعات در جهت توسعه صادرات گیاهان دارویی به صورت تخصصی در این کمیته مورد بررسی ق
خانـه  مقرر گردید اتحادیه محترم گیاهان دارویی طرح ایجاد بازارچه و نمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی را حداکثر ظرف مـدت دو هفتـه بـه دبیر   •

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق ارائه نماید تا متعاقب آن اقدامات الزم صورت پذیرد

.1:

: کارگروهمصوبات جلسه 
نی رئـیس  مشاور محترم بازرگـا -پیگیری آغاز فعالیت های کمیته علمی و اجرایی رویداد صنعت غذا با هماهنگی دبیران کمیته ها جناب آقای کاوه•

ی کمیتهمدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی به عنوان دبیر اجرای-پارک علم و فناوری به عنوان دبیر علمی کمیته و جناب آقای مهدیزاده

.سه جلسه کمیته ذیل کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی برگزار شده است 1396در سه ماهه نخست سال •

IFoodکمیته .3کمیته گیاهان دارویی . 2کارگروه امنیت غذایی و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت غذا .1



کمیسیون های تخصصی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

: مصوبات جلسه اول 
و فن آوری مقرر شد طرح تحقیقاتی نقشه راه معدن با مشارکت کمیسیون، سازمان نظام مهندسی و با مسئولیت خانه معدن توسط مرکز علم•

. دانشگاه فردوسی انجام و طی هفته آتی جلسه هماهنگی با حضور آقای دکتر ملک زاده تشکیل گردد
در جلسه آتی ارائه گردد "انتظارات معدن از دولت دوازدهم"پاورپوینت تهیه شده توسط کمیسیون معدن و صنایع معدنی•

: مصوبات جلسه دوم 
توسط آقای مهندس 1395ارائه گزارش در ارتباط با وضعیت پروانه های اکتشاف و گواهی های کشف معدنی صادره در خراسان رضوی در سال •

شجاعی معاونت محترم معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در جلسه آتی کمیسیون

کمیسیون معدن و صنایع معدنی 

. هفت  جلسه کمیته ذیل کمیسیون معدن و صنایع معدنی برگزار گردیده  است 1396در سه ماهه نخست سال •

وتوانمندی هابررسیطرحتهیهکمیته.2رضویخراساندرمعدنیصنایعومعدنپتانسیل هایوتوانمندی هابررسیطرحتهیهکمیته.1
.5سنگزغالکمیته.4.استانمعدنیتشکل هایمشترکنشستکمیته.3رضویخراساندرمعدنیصنایعومعدنپتانسیل های

صنایعومعدنپتانسیل هایوتوانمندی هابررسیطرحتهیهکمیته.7کرومیتکمیته.6استانمعدنیتشکل هایمشترکنشستکمیته
رضویخراساندرمعدنی



کمیسیون های تخصصی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

:مصوبات جلسه اول 
: کمیسیون تجارت  به شرح زیر1396تصویب برنامه های سال .  1
: توسعه روابط تجاری ایران و روسیه با محوریت استان خراسان رضوی از طریق•
 B2Bبرگزاری همایش با حضور هیأت تجاری از روسیه و نشست های •
انجام تحقیقات در خصوص الگوهای مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری کشور روسیه •
: بررسی عوامل موثر بر قیمت تمام شده کاالهای صادراتی و ارائه پیشنهاداتی در خصوص کاهش آن از طریق•
برگزاری نشست های تخصصی با صاحب نظران •
انجام مصاحبه با متخصصین •
مطالعات موردی در خصوص محصوالت استراتژیک استان •
قالب یـک  انتقال تجربیات صادرکنندگان نمونه ملی استان خراسان رضوی به کارآفرینان جوان از طریق مصاحبه با آنها و گردآوری مصاحبه ها در•

کتاب و رونمایی در روز ملی صادرات 
شناسایی کاالهای مزیت دار صادراتی استان در راستای تکمیل برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی •
: توسعه روابط تجاری ایران و عمان با محوریت استان خراسات رضوی از طریق•
برگزاری همایش •
انجام تحقیقات در خصوص الگوهای مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری کشور عمان •
ار نظر رسال خالصه ای از برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی در سال های برنامه ششم توسعه کشور برای اعضای کمیسیون جهت اظها-2

تا جلسه آتی 
ـ    -3 انی اعزام هیأت به عمان از اتاق با مسئولیت آقای توکلی زاده در اردیبهشت ماه اعالم گردید، مقرر گردید جزئیات هیأت بـه اعضـا اطـالع رس

گردد
: مصوبات جلسه دوم 

ارسال مشکالت اعضای کمیسیون به سازمان امور مالیاتی از طریق کمیته مصوب کارگروه توسعه صادرات•
جهـت  با توجه به استقبال اعضای کمیسیون و طرح سواالت مختلف و پاسخ گو بودن جناب آقای یعقوب نژاد مقـرر گردیـد همـاهنگی الزم   •

.تشکیل جلسه مشترک کمیسیون صنعت و معدن با حضور ایشان جهت بررسی مسایل مالیاتی حوزه تولید و معدن صورت پذیرد

کمیسیون تجارت 



کمیسیون های تخصصی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

کمیسیون حقوق و قضایی 

: مصوبات جلسه 

.تصویب بر پیگیری حقوق مالکیت معنوی بنگاه های اقتصادی توسط کمیته مربوطه•
موجـود  مصوب شد جلساتی متعدد و مکرری در خصوص بررسی تخصصی حقوقی به طرح مبارزه با جرائم اقتصادی به منظور رفـع نـواقا  •

.انجام پذیرد
کمیسیون گردشگری

: مصوبات جلسه 

طرح مسائل پیرامون بهبود روابط بین المللی در جهت جذب گردشگر خارجی•
طرح مسائل مرتبط با توسعه روابط بین الملل و وزارت امور خارجه در حوزه خدمات مسافرتی و گردشگری•

.پنج جلسه کمیته ذیل کمیسیون گردشگری و خدمات برگزار گردیده  است 1396در سه ماهه نخست سال •

کمیته نمایشگاه ها. 4کمیته تلفیق . 3کمیته گردشگری سالمت . 2کمیته آموزش و پژوهش دو جلسه .1



کمیسیون های تخصصی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی 

: مصوبات جلسه 

گذاریسرمایهتشویقوتسیهلجهتدرداراولویتموانعرفعجهتراهکارارائه•
گذاریسرمایهرویپیشمؤثرموانعتعیینرویکردبااقتصادیموجودساختاربررسی•
خصوصیبخشگذاریسرمایهبراینابرابررقابتایجاددریکهراثرگذاریسهماساسبرالذکرفوقموانعبندیاولویت•
گذاریسرمایهتشویقوتسیهلجهتدرداراولویتموانعرفعجهتراهکارارائه•

یکمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کارآفرین

:مصوبات جلسه 

1396تصویب برنامه های کمیسیون در سال •
ارسال نظرات کمیسیون در خصوص گزارش پایش محیط کسب و کار به اتاق ایران•
تعیین مفادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که اجرایی نشده و پیگیری کمیسیون جهت اجرایی شدن آنها•
ط کمیسیونانجام پروژه تحقیقاتی به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود رتبه ایران در شاخا حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی توس•



1396دفتر ارتباط با اعضا در سه ماه اول 

رسیدگی و 
پیگیری 

پرونده و 146
مصوبه فعاالن  149

اقتصادی در حوزه 
مالیات،تامین و 
اجتماعی  

هماهنگی در 
ارائه 132

مشاوره های 
تخصصی به  
فعال 

اقتصادی   

پاسخگویی به 
بیش از 

مراجعه 143
حضوری و تلفنی 
در راستای ایجاد 
ارتباط با اعضاء 
فعاالن اقتصادی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



22

در دست اقداماقدام شدهتعداد مصوباتتعداد پرونده های رسیدگی شدهتعداد جلسات

91461491436

تعدادموضوعدرخواست هاتعداد کل حوزه

115تأمین اجتماعی
112بدهی و بخشودگی جرایم تقسیط 

ی  نهایت مساعدت سازمان نسبت به رسیدگ
پروندهمجدد 

3

34مالیات
27تقسیط بدهی

7یبررسی مجدد پرونده و رفع شکایت متقاض

0بررسی شکایت متقاضی 0گمرک

-----جمع

اصله  شده در هر یک از حوزه های مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی و نتایج حهای مطرح درخواست 
1396سال -ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانگروه کاری مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک در  ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



95شرکت در کمیته و شوارهای استانی سال ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

پرونده در هیأت تشخیص مطالبات 1035بررسی

سازمان تامین اجتماعی

پرونده در  هیأت حل اختالف 2427بررسی 

مالیاتی

کارگروه هماهنگی امور اقتصادی ، اشتغال و سرمایه * 
گذاری

ستاد اقتصاد مقاومتی* 
شورای مشورتی صنایع کوچک و متوسط * 

1395کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه سال*
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی *

کارگروه تخصصی استاندارد سازی ارتقاء کیفیت کاالو * 
خدمات 

کارگروه زیر بنایی، طرح ها و سرمایه گذاری ستاد تسهیل و رفع موانع *
تولید استان

کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد*  
1395کمیته پایش تجارت خارجی سال * 



مورد اراهئ خدمات مشاوره ای128 60

امور مالیاتی

23

369

امور تامین اجتماعی

امور بانکی و تسهیالت

امور قراردادهای بین المللی

1396مشاوره های تخصصی در سه ماه اول -دفتر ارتباط با اعضاء ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

از ما مشاوره تخصصی بخواهید



96گزارش عملکرد ارائه خدمات مشاوره ای در سال 

ماه

:نام مشاوران، آقایانتعداد مراجعه و نوع مشاوره

تعداد مراجعه  
یبه امور مالیات

تعداد مراجعه  
و  به امور بانکی
تسهیالت

تعداد مراجعه  
به امور تأمین  
اجتماعی

تعداد مراجعه  
به امور  

قراردادهای بین
المللی و خرید

ارائه خدمات 
مشاوره ای  
روابط کار

تعداد مراجعه  
به امور  

حقوقی،داوری  
و قراردادها

تعداد مراجعه  
به امورکارت  
بازرگانی و  
گواهی مبداء

فراهیکابلیعدالتیعامریاناآدینه نیشامل

111131475631فروردین    

23137813109478اردیبهشت 

7513*26*261213خرداد

6036239کلی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

مشاوره های تخصصی در سه ماه  -دفتر ارتباط با اعضاء
1396اول 



مشهد-مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

یرکت ی  یهه  جلسد یبخرنه د ی  ی  گفتگ   یولت و بخ  
نو ی 

مکهتبد و پهسخ  همد مه  محهکچ یییگستر  محترر یستهن 

مکهتبهت و یظهه   ظرمه  حق ق  و مکهتبد به یتحهیید مه و تشکل مه

یرکت ی  جلسد  شست مشترک به یعتهء ی  ی  یهر مشهد 

قه  ن یحکهر ییئم  12مهیه ( ب)ی  یومخر جلسد یبخرنه د بند یرکت 
ت سهد بر همد یشچ 

مشهد -دفتر حقوقی اتاق بازرگانی ایران



ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

و حضور در برگزاری 

جلسات مرتبط

15%
تنظیم و ارائه گزارش

11%

ه ارائه مشاوره مربوط ب

حوزه تشکل ها

20%

ی مکاتبه و اطالع رسان

54%

دراقتصادیفعاالنبهمشورتینظر35ارائه
حوزهوخارجیتجارتوگذاریسرمایهخصوص

هاتشکلبامرتبطهای

هاتشکلحوزهبامرتبط،همایشاتوجلساتتشکیلوبرگزاریخصوصدررسانیاطالعومکاتبهموردسهونودنجاما.

جلساتدرشرکتازگزارشهیجدهارائهوتنظیم،
:بیلقازهاتشکلحوزهباارتباطدرسیمنارها،هاکمیسیون
نظارتشورایجلساتها،تشکلامورماهانهعملکرد
سازمانبرنظارتکمیسیونجلسات،هاتشکلراهبردی

،1395سالنمونهکارفرمایانمعرفی،مشهدصنفیهای
معدنوصنعتملیروزگرامیداشتستادجلسه

سندیکای:جملهاز)ذیربطهایتشکلانتخاباتوسالیانهعمومیمجامعجلساتبرنظارت:قبیلازجلسهششوبیستبرگزاری

رجلساتدشرکت،(مهندسیوفنیخدماتصادرکنندگاناتحادیهرضوی،،خراسانصادرکنندگاناتحادیهخراسان،برقصنعت

،(خدماتوکاالکیفیتارتقاءوسازیاستانداردتخصصیکارگروهدرشرکت،مشهدصنفیهایسازمانبرنظارتکمیسیون

اباتانتخوساالنهالعادهفوقوعادیعمومیمجمعجلساتدرشرکتمعدن،وصنعتملیروزگرامیداشتجلساتدرشرکت

دبیرانورایشجلساتدرشرکتاتاق،هایبرنامهواستراتژیتدوینبامرتبطجلساتدرشرکتخراسان،العمکارانحقاتحادیه

بخشمدیرانمالقاتجلسهدرشرکتاستان،اقتصادیهایتشکلدبیرانشورایجلساتدرشرکت،استاناقتصادیهایتشکل

غیرهوتاتارستانجمهوررئیسحضوربادولتیوخصوصیهای

امور تشکل ها 



: مورد اراهئ خدمات بازرگانی شامل370
مورد تمدید کارت عضویت51

مورد صدور کارت عضویت26

مورد پرداخت تعهدات  57
کارت

مورد تمدید کارت بازرگانی114

مورد صدور کارت بازرگانی77

مورد شامل امور غیرفعال سازی کارت،  24
انتقال ، ابطال ، المثنی و تغییر نوع کارت

. می باشد

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

خدمات بازرگانی

موردگیواهی  553و همچنیین  24/540/295/848: و  وزن ناخالص 47/953/411/31: به ارزش دالری:Aد صدور فرم  شش برگی مور490
14/010/981/92: ووزن ناخالصی 28/282/080/89: مبداء سه برگی به ارزش دالری 



نوع کارت حقوقی/ شخص حقیقی تعداد نوع عملیات اجرایی جمع کل تعداد

کارت عضویت

شخص حقیقی 16 صدور

89

شخص حقوقی 10 صدور

حقیقیشخص 
10 تمدید
9 تغییر نوع کارت

شخص حقوقی 0 انتقال از این اتاق

شخص حقوقی

0 ابطال
0 غیر فعال سازی
43 تمدید
1 المثنی
0 تغییر نوع کارت

کارت بازرگانی

حقیقیشخص 

1 ابطال

285

0 رفع ابطال
0 غیرفعال سازی
0 المثنی

شخص حقوقی 55 پرداخت تعهدات مالی

حقیقیشخص 
53 تمدید
2 پرداخت تعهدات مالی
35 صدور

شخص حقوقی 62 صدور
شخص حقیقی 0 انتقال از این اتاق
شخص حقوقی 3 ابطال
شخص حقوقی 3 انتقال به این اتاق
شخص حقیقی 0 انتقال به این اتاق
شخص حقوقی 1 تغییر نوع کارت
شخص حقیقی 1 تغییر نوع کارت

حقوقیشخص 

3 انتقال از این اتاق
61 تمدید
2 غیرفعال سازی
4 المثنی



کارنه تیر

کارنه تیر ثبتمورد 87
شده

کارنه تیر مورد 84
(صادرات)استفاده شده 

مورد الشه کارنه  121
عودت شده

کارنه تیر مورد 19
(واردات)استفاده شده 

مورد فروش کارنه 74
تیر

مورد سفیدابطالی13

موردگواهی قبولی 45

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



96-نمایندگان تامین اجتماعی و نتایج آراء

ماهشعبه نماینده 

ی تعداد پرونده بررس

شده

تعداد آرا تایید

شده

تعداد آراء فسخ

شده

اصالح و 

تایید

بررسی مجدد 

پرونده

بهار

3امیر مرادی

فرودین

371310122

*3285811سماواتیان

*1249710عاقل
فرامرز  
*8418579اداره کلمرادی

امیر حسین  
6صالح

اردیبهش
ت

172*14*

140514164عاقل

*3255163سماواتیان

3861335335امیر مرادی

279271474صبوری
فرامرز  
23*21847148اداره کلمرادی

2صبوری نژاد

خرداد

56112394

4*3813سماواتیان

181*6201امیرصالح

13048162عاقل
فرامرز  
11*962857اداره کلمرادی

3761324345امیر مرادی

17319281610علیزاده

50*53812رحیم زاده  

تعداد پرونده های مطرح شده در حضور نمایندگان اتاق

96-در هیأت تامین اجتماعی و نتایج آراء

ماه 

تعداد 

پرونده 

های 

بررسی 

شده

نتایج آراء

تعداد 

آراء 

تایید

شده

تایید

آراء 

فسخ 

شده

اصال

ح و 

تایید

بررس

ی 

مجدد

1734582442فروردین

4659921411336اردیبهشت

3978912212837خرداد

103523341828575جمع کل تاکنون



برگزاری سه دوره کالس های ضمن خدمت برای 
کارکنان 

مجموع کالس های آموزشی ضمن خدمت کارمندان  
شرکت کننده تشکیل شده 19ساعت و با حضور 62

نفر ساعت بوده است262است که مجموع 

برگزاری و تشکیل چهار کارگاه آموزشی 

برگزاری و تشکیل  یازده  دوره آموزشی

برگزاری و تشکیل  یک سمینار تخصصی برگزاری یک جلسه شورای آموزشی

صدور کارت .2کلیات بازرگانی خارجی.1
.  4زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی.3بازرگانی

طرح  مکاتبات وسفارشات تجاری به زبان انگلیس 
مدیریت صادرات و واردات،.5کسب وکار،

با قوانین و مقررات معامالت بخش عمومی و دولتی1.
کارگـاه عملـی   2.تأکید بر قانون برگزاری مناقصات، 

فاکتورها و اسـتراتژی  3.ثبت سفارش کاال و خدمت،
ــا،    ــایت ه ــت وب س ــین امنی ــؤثر در تعی ــای م ه

استراتژی های بازاریابی در تجارت آنالین4.

مرکز آموزش

مجموع ساعات آموزشی 
ور داشته اند، نفر رد این دوره اه، کارگاه اه و سمیناراهی آموزشی حض 346ساعت بوده است، هک مجموعا 146

.نفر ساعت دوره و کارگاه آموزشی رد مرکز آموزش صورت پذریفته است3700هک رد هجیتن

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



(مرکز آموزش)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی -1396ماهه ی اول 3گزارش عملکرد 

  ع  
آم زش

بر همد مه  مو ب

وضهخت 
مدت یجریی  

(سهعت)یجری
تهدیی یرکت
کننده گهن

سهعت- فر
تهدیی 
جلسهت

سهعت

فروردی
خرداداردیبهشتن

(  0)یجری  شده 
(1)یجرییده -

123

ضمر  
ندمر  
که کنهن

1716-121122115آشنایی با کوچینگ

c213041202015-17زبان انگلیسی 
4،6،11،13،18،2

0،25،27
1،3،8،10،15
،17،22

c6130412020زبان انگلیسی 
15:30
-17

10،12،17،19،2
4،26،31

7،9،16،21،2
3،28،30

آزاد

2020،2124،2528،29-11013130215کلیات بازرگانی خارجی  

2020،2124،2528،29-1101241,240215(خرداد-اردیبهشت-فروردین )صدورکارت بازرگانی

1430-060018سمینار ارتباط و مذاکرات حرفه ای و کسب و کار در آلمان
ی کارگاه قوانین و مقررات معامالت بخش عمومی و دولتی با تأکید بر قانون برگزار

203،4،10،11-11618288416مناقصات

203،4-11224288214مکاتبات و سفارشات تجاری به زبان انگلیسی

19-11213156416مدیریت صادرات و واردات
10،11،17،1

8
19311-1633198217کارگاه عملی ثبت سفارش کاال و خدمت

12:301621کارگاه فاکتورها و استراتژی های مؤثر در تعیین امنیت وب سایت ها
10:00

-
12:30

25

Business)طرح کسب و کار   Plan)18252002
9:30-

14
21

Business)طرح کسب و کار   Plan)-1812962ویژه مدیران شرکت ها و فعاالن اقتصادی
9:00-

14
24

2026،272،3-11213156417کارگاه استراتژی های بازاریابی در تجارت آنالین

LCاعتبارات اسنادی )روش های پرداخت در تجارت بین الملل  تعهد پرداخت بانکی ، 
BPO 20-12417408817...(  و 

10،12،17،1
9،24،26،31

2

2020-14936116آشنایی با ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری در بورس

030002018-20(elementary)زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی

030002018-20(pre-intermediate) زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی

130824020(upper-intermediate) زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی
16:30
-18

13

84.21000ی ید تحقق یمدیف
1463443,700مجم ع  



ربگزاری و حضور رد جلسات مرتبط 

وراه ازعام و پذریش هیات اهی اقتصادی از ساری کش 

اطالع رسانی همایش اه و نمااگشیه اه

اری نیب المللی ربگزاری و هماهنگی مالاقت و نشست اهی تج
صصی رد زمینه تجارت و س  تخ

ری اراهئ مشاوره اهی  رماهی گذا
خارجی و نیب الملل

امور بین الملل ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



:مالقات های برگزار شده 
ودوجانبهروابطتوسعهرویپیشمشکالتومسائلبررسیدرخصوصمذاکرهانجاموترکمنستاندرا.ا.جبازرگانیرایزنوسفیربامالقات•

.موجودراهکارهایبررسی
وایرانوپاکستاناقتصادیروابطتوسعهدرخصوصمذاکرهوخالااربابآقاینمایندهوپاکستانکویتهدرا.ا.جسرکنسولبامالقات•

روابطاینتوسعهعدمعللبررسی

: اعزام و پذیرش هیات 
تایوانبندیبستهوآالتماشینحالل،غذاییصنایعنمایشگاهازبازدیدجهتتایوانبهتجاریهیاتاعزامدرشرکت•
ازنفره30هیأتیبهمراهتهراندرروسیهمحترمسفیروتاتارستانمحترمجمهوررئیسریاستبهتاتارستاناقتصادیهیأتپذیرش•

جمهوریواستاناقتصادیفعالینبیناقتصادیمذاکراتانجامومشهداتاقدرB2Bوعمومیهایمالقاتبرگزاریوتاتارستانجمهوری
.مابینفیاقتصادیروابطتوسعهجهتدرتاتارستان

خشکبار،زعفران،صادراتهایزمینهدراقتصادیمذاکراتانجاموB2Bوعمومیمالقاتهایبرگزاریومکزیکاقتصادیهیأتپذیرش•
اییغذموادوارداتهمچنینومکزیکبهغذاییموادوتوریستتبادلساز،وساختدرمشارکتومهندسیوفنیخدماتعسل،چینی،
ژیانرپنلهایوفرنگینخودگندم،عدس،همچنینولیموواناناسواووکادومانندهاییمیوهوقهوهعسل،حالل،مرغوگوشتنظیر

دامهاوگردیدمبادلهمکزیکیوایرانیشرکتهایمیانتماساطالعاتآب،تصفیههایسیستموهواتهویهسیستمهایخورشیدی،
.پذیرفتصورتمقصودچینیواحدازهیأتبازدیدانتهادروشدموکولبعدیتماسهایبهمذاکرات

برگزاریوسازمانآنمدیرانازنفر5همراهبهاسپانیاکانتابریایایمنطقهتوسعهسازمانرئیسشاملاسپانیاکانتابریایهیأتپذیرش•
سحرخیززعفرانوخراسانآهنگریقطعاتواحدهایوصنایعازبازدیدهماهنگیواتاقرئیسههیأتبانشست

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

امور بین الملل



: برگزاری و حضور در جلسات  از جمله 
(جلسه10)تاتارستانهیأتپذیرشهماهنگیجلساتدرشرکت
مکزیکهیأتپذیرشهماهنگیجلساتدرشرکت
اسپانیاهیأتپذیرشجلساتدرشرکت
ایرانزعفرانملیشورایرئیسههیأتماهانهجلسه3برگزاری.
ویزیربرنامهجهتمشهدبهاسترالیاسفیرواطریشسفیرسفردرخصوصخارجهاموروزارتنمایندگیبامالقاتجلسهبرگزاری

.مالقاتهاهماهنگی
جاریسالدرتجاریهیأتهایپذیرشواعزامبرنامهدرخصوصمذاکرهوصمتسازمانخارجیبازرگانیمعاونبهزاداقایبامالقات.
بیووغذاییصنایعفناوریهایشهرکمحلدرگوشتیهایفراوردهدرتکنولوژیِانتقالومشترکگذاریسرمایهجلسهدرشرکت

.تکنولوژی
دعوتدرخصوصمذاکرهواستانداریاقتصادیهایهماهنگیدفتردرقرقیزستانمشکالتومسائلبررسیجلسهدرشرکت

.مذاکرهقابلمسائلبررسیوقرقیزستانکشوردراوشبهاستاندار
رضویخراساناستانداریاقتصادیدفتردرایرانبهافغانستانازخشکبارورودمشکالتبررسیجلسهدرشرکت.
هیأتاعزامدرا.ا.جپاویونبرگزاریدرخصوصمذاکرهوصمتسازماندرخارجیتجارتپایشکمیتهدرجلسهشرکت9/3/96مورخ
دانمارکشورکرویمطالعهاربعین،مصرفیاقالممنظورمعرفیبهکربالدرا.ا.جاختصاصینمایشگاهکنگ،هنگموادغذایینمایشگاهبه
.متیقیسنگهایطالوصادراتدرموجودمشکالتومسائلوبررسیوافغانستاننظیرتاجیکستانکشورهاییباروابطتوسعهو
نیرووزارتدرترکمنستانوایراناقتصادیمشترککمیسیوناجالسیازدهمینمصوباتپیگیریجلسهدرشرکت.
(رضویخراسانصنعتی)کوچکصنایعسازماندرهاخوشههماهنگیجلسهدرشرکت
صمتسازماندرافغانستانباتجاریروابطتوسعهمشکالتبررسیجلسهدرشرکت.
صمتاعضاءبهتصمیماترسانیاطالعوارزوکاالقاچاقبامبارزهکمیسیونهایجلساتدرشرکت.

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

امور بین الملل

:تفاهمنامه ها
.برقرار گردیداتاق بازرگانی مشهد واتاق بازرگانی جمهوری تاتارستانهمچنین امضاء تفاهمنامه اقتصادی میان



:اطالع رسانی همایش ها و نمایشگاه های مختلف اعم از 
ابریشمراهاهنمایشگبرگزاریتایلند،درآن.سه.آکشورهایسرامیکوکاشینمایشگاهنظیرنمایشگاههاییوهمایشهابرگزاریرسانیاطالع
تایوان،غذاییصنایعوفودحاللنمایشگاهعراق،درشدهازادمناطقبازسازینمایشگاهکنگ،هنگغذاییموادنمایشگاهترکمنستان،در

تانزانیا،یساختمانمصالحنمایشگاهترکمنستان،ساختماننمایشگاهازبازدیدهیأتهند،نساجینمایشگاهبالروس،کشاورزینمایشگاه
همایشان،قزاقستالماتیدرا.ا.جاختصاصینمایشگاهقزاقستان،طیورودامنمایشگاهکنگ،هنگپوشاکنمایشگاهقازان،حاللنمایشگاه
اتاقتوسطالمانواستونیولهستانبههیأتاعزامروسیه،وعمانکشورهایباتجاریروابطتوسعههمایشبرگزاریترکمنستان،بازارمعرفی
درجنوبیایآفریقتجاریهیأتحضورپیشگام،سازانهمایششرکتتوسطترکمنستانساختماننمایشگاهازبازدیدهیأتالبرز،بازرگانی
تصادیاقهیأتحضوروایراناتاقتوسطاسپانیاکشوربهتجاریهیأتاعزامجنوبی،آفریقایوایرانتجاریهمایشوبرگزاریوایراناتاق
الروس،بکشاورزینمایشگاهقزاقستان،–آلماتیا.ا.جاختصاصینمایشگاهبصره،گازونفتنمایشگاه.تهراناتاقدرآلمانباواریاایالت

کربال،شهردرعراقوایرانتجاریمشترکسمینارونمایشگاهپاکستان،2017اکسپوتجارینمایشگاه.افغانستانپالستیکصنعتنمایشگاه
زاقستان،قالماتیدرا.ا.جاختصاصینمایشگاه،کربال،درا.ا.جاختصاصینمایشگاهعراق،سلیمانیهنمایشگاهسوریه،بازسازینمایشگاه
نمایشگاهیه،روسگرادولگانمایشگاهآذربایجان،صنعتنمایشگاهدرایرانا.ا.جپاویونپترزبورگ،سندرروسیهکشاورزیصنایعنمایشگاه
.قازانزیکشاورتجهیزاتنمایشگاهکنگ،هنگغذاییموادنمایشگاهبههیأتاعزامتاجیکستان،بازرگانینمایشگاهازبکستان،ترانس

:سایر اقدامات
.خارجیگذاریسرمایهوالمللیبینتجارتقوانینوواردات،صادراتزمینهدرتجارومراجعینبهمشاورهارائه•
سالاغازازنامه338دریافتیهاینامهونامه250حدودارسالیهاینامه.المللبینبخشبامرتبطمکاتباتانجاموهانامهبهپاسخگویی•
.باشدمی
.تاتارستانمکزیک،اسپانیا،ایتالیا،مانندمختلفکشورهایاقتصادیاطالعاتتهیه•
بررسینینهمچوتاجیکستانافغانستان،ترکمنستان،مانندصادراتهدفاقتصادکشورهایوضعیتازاقتصادیتحلیلیگزارشاتتهیه•

.کشورهااینبامرتبطروزمسائلکارشناسیوصادراتووارداتاماربررسیوتحلیلوکشورهااینباایرانتجاریروابطوضعیت
.مشهددرالمان-ایرانوایتالیا-ایرانوسوئیس-ایرانبازرگانیمشترکاتاقهایشعبهایجادپیگیری•
.ترکمنستانمشترکاتاقتشکیلدرمشهداتاقاعضاءحضورپیگیری•
.پاکستان-ایرانبازرگانیمشترکشورایدرحضورجهتاقتصادیفعالینازتعدادیمعرفی•

عمانبههیأتاعزامبمنظورعمانکشورازجامعگزارشتهیه

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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ـ • ات پیگیری مصوبات جلس
ه مختلــف دبیرخانــه کمیتــ
ــادی  ــق مب اســتانی از طری

ذیربط

مشاوره حضوری و تلفنـی •
ــی  ــاالن 4طـ ــه فعـ هفتـ

ــکلهای   ــادی و تشـ اقنصـ
زیرمجموعه اتـاق پیرامـون   
ع قانون کار ، قانون رفع موان

ــامین    ــائل ت ــد ، مس تولی
....اجتماعی و

تهیه ، تنظیم و چـا  جلـد   •
دوم چکیــده پیشــنهادات  
ونظرات راجـع بـه اصـالح ،    
تجمیع و یا حـذف قـوانین و   
مقررات مخل محیط کسب و 
کار دربخـش هـای مختلـف    

اقتصادی

شرکت در جلسات اعـم  •
اد جلسه کارگروه اقتص: از

مقاومتی ، ستاد سـرمایه 
ــارجی ،  ــذاری خــ گــ
، کمیسیون تامین مـالی 

جلسه شورای اشـتغال ،  
و کارگروه اشتغال صنعت

ــات   ــدن ، جلســ معــ
کمیسیون و غیره

ــوط  • ــایرموارد مربـ سـ
و و دبیرخانه شورای گفتگ

شورای گفتگوی دولـت و 
بخش خصوصی  و سـایر  

موارد مرتبط با آن

و قانون احکام دائمی توسعه 12ماده ( ب)دبیرخانه کمیته استانی بند

12ماده ( ب)بندجلسه  دبیرخاهن کمیته استانی3
و اقنون  کام دائمی توسعه رد هس ماه اب  یی اح تدا

.ربگزار گردیده است1396سال

انی دبیرخانه کمیته استااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
قانون 12ماده ( ب)بند

احکام دائمی توسعه 



کههاییپیگیریوموجودشرایطبهتوجهباآنمجددصادراتامکانوگندمخریدمجوزدریافتبرایشدهتعیینزمانمدتاینکهبهنظر•
مقرروپیشنهادلذا.استآوردهبوجودکارخانجاتبرایزیادیهایمحدودیتدارد،وجودخارجیوداخلیبازارهایدرکارانجامفرآینددر
آردصادراتوگندمموقتورودزمانیسقفمورددروزیرانمحترمهیات29/12/1391مورخت/1262758شمارهمصوبه82ماده(شد

خصوصایندرو(گردددیگرماه6تاتمدیدقابلماه6زمانیسقفکاهشدستورالعملجایگزیندیگریکسالتاتمدیدقابلویکسال
دفتر،استانداریاقتصاددفترکشاورزی،جهادسازمانتجارت،ومعدنصنعت،سازمانجملهازذیربطدستگاههایتوسطالزمهایپیگیری
ایشوردبیرخانهورضویوجنوبیشمالی،خراسانهایاستانآردکارخانجاتصنفیانجمناستانداری،گذاریسرمایهازحمایتوجذب
.پذیردصورتگفتگو

سایرومشهدگمرکمحترممدیرکلطریقازمقررشدلذااستسازهزینهآردکارخانجاتبرایبانکینامهضمانتارائهاینکهبهباتوجه•
نامهضمانتجایبهبراتیاسفتههمچوندیگریاعتباریاسنادیابیمهشرکتهایسویازتضمینینامهبیمهجایگزینیموضوعذیربطمبادی
یرشپذموردمربوطههایهزینهافزایشبهتوجهباآردمشتقاتوآرد،گندمکنندگانصادرتوسطکشورگمرکاتبهآنارائهوبانکی

.آورندبعملالزمپیگیریرضویخراسانمحترماستانداریگذاریسرمایهوجذباقتصاددفاترمحترمخصوصودراینقرارگیرد
جارتتومعدنصنعت،محترمسازماناستان،کشاورزیجهادمحترمسازمانمحترموکارشناسانمسئولینحضورباایجلسهگردیدمقرر•

موقترودوجهتاعتبارتامینبرایتاگرددبرگزاربانکهاهماهنگیشورایدبیروخراسانهایاستانآردکارخانجاتصنفیانجمنواستان
.شودگیریتصمیمآنمجددصادراتوآرد

باوجدیدکارهایوکسببرشروعدستورالعملاثراتبهباتوجههافروشگاهوصنفیواحدهایسردربنویسپیشتدوینپیشنهاداتاعالم•
اندازچشمندساهدافتحققبرمیزانآناجرایینامهآیینوبیگانهواصطالحاتعناوین،اسامیکارگیریبهمنعقانونجانبیآثاربهعنایت

مناقصاتبرگزاریقانون12مادهجبندنامهآیینبررسیپیشنهاداتاعالم•

و قانون 12ماده ( ب)اهم مصوبات دبیرخانه کمیته استانی بند
احکام دائمی توسعه 

انی دبیرخانه کمیته استااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
قانون 12ماده ( ب)بند

احکام دائمی توسعه 



روابط عمومی 
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

تهیه ، تنظیم و بارگذاری اخبار همکاری با رسانه ها برای حضور در برنامه ها

ارتباطات مردمی شرکت در جلسات 

مکاتبات اداری امور مطبوعاتی

اخبار تولیدی و گزارش خبری

پاسخگویی به مراجعان 
:حضوری و تلفنی

مورد336
شرکت و 
11حضوردر 
جلسه  

: دریافت و ارسال نامه 
مورد  162

 مورد 540توزیع نسخه
932مورد نسخه تولیدی

موردتولید 7
خبر

مورد همکاری و دعوت 40
از رسانه ها

:تهیه ، بارگذاری اخبار
مورد254:به تلگرام
مورد111: به سایت اتاق
مورد36: به اتاق ایران

: عناوین رسانه ها که دعوت شده اند 
دنیای -قدس-صدا و سیما-خراسان
-فارس-تسنیم-ایسنا-ایرنا-اقتصاد

ایران و غیره-همشهری
: عنوان برنامه ها شامل 

و دیدار نوروزی استاندار و رئیس اتاق
مصــاحبه و پوشــش )فعــاالن اقتصــادی 

(برنامه
   دیدار و نشست فعـاالن اقتصـادی بـا

رئیس جمهور تاتارستان 
ــأت مکزیــک ــدار و نشســت -هی دی

صمیمانه خبرنگاران با ریاست اتاق
اره کمیسیون حمل و نقل ترانزیت درب

ــرز   مشــکالت ترافیــک ترانزیتــی در م
دوغارون



روابط عمومی 
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

: سایر اقدامات مهم  
اسـتاندار از  دی بـا تصـا هماهنگی پیگیری و انجام امور تبلیغات و رسانه ای مربوط به سفر ریاست جمهوری تاتارستان و دیدار نوروزی رئیس اتاق ایران و فعاالن اق

تولید بنر و پرچم و دعوت از رسانه ها -عکاس و فیلمبردار-قاری-مجــری-جمله تأمین صوت
 به ریاست محتــرم اتاق با همکاری مشاور محترم امور رسانه  1396تهیه و ارائه برنامه های پیشنهادی روابط عمــومی در سال
  پیگیری، هماهنگی و نصب عکس رؤسای اتاق در طبقه دوم با همکاری مسئول محترم تشریفات
 مرکـز آمـوزش  -تابلو شاسی و نصب آن در اتـاق 6( اقتصــاد مقاومتی، تولید و اشتغــال)سفــارش و نصب عکس مقام معظم رهبــری همراه با شعار ســال-

گمرک با همکاری مسئول محترم تشریفات  
 ( دقیقه فیلم20( )قطعه عکس300)عکسبرداری و فیلمبرداری از دیدار نوروزی ریاست محترم اتاق و نشست فعاالن اقتصادی با رئیس جمهور تاتارستان
شر ر نبررسی و تعیین دو مرکز تایپ و تکثیر در جوار اتاق مرکزی و مرکز آموزش برای تنظیم قرارداد همکاری ساالنه با هدف سهولت در انجام امو•
تعیین ترکیب اعضای شورای نشر و پیگیری برگزاری جلسه برای راه اندازی نشریه اتاق •
مشارکت در برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک استان در اتاق مشهد •
انتقال کتب و انتشارات جدید اتاق در کیوسکهای طبقه دوم •
ارتباط صوتی با رادیو مجازی اتاق ایران و اعالم خبر هیأت مکزیک •
تهیه جدول اعیاد مــذهبی و ملی جهت توزیع شیرینی بین همکاران طی نامه رسمی و موافقت حاج آقای محمــودی با آن •
پاسخ به سؤاالت روابط عمــومی اتاق ایران در خصــوص تحلیل موانع تولید و اشتغــال و نظر سنجی در مــورد رشد اقتصادی •
اهداف و وظایف اتاق خراسان رضوی جهت استفاده در سایت جدید اتاق ایران -پاسخ به سؤاالت امور استانهای اتاق ایران در خصوص تاریخچه•
 هماهنگی و استقرار پرچم اتاق در زمان برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری
 تهیه فیلم و خبر توسط روابط عمومی از جلسه شورای گفتگو و پیگیری و پخش آن از شبکه خبر سیمای خراسان رضوی
ونتهیه گزارش کامل مکتوب و تصویری از نحوه اطالع رسانی و خبری جلسه اعضای کمیسیون حمل و نقل با اصحاب رسانه درباره مشکالت مرز دوغار
 تشکیل تیم های اجرائی برای تهیه و انتشار مجدد نشریه اتاق و توسعه فعالیتهای خبــری سایت اتاق
 انعقـــاد قرارداد اجاره نرم افزار بریده جراید با شرکت اسپاد با هدف رصد اخبار اتاق در رسانه های مختلف و تهیه بولتن خبــری
 ت  با همکاری و مشارکت سرپرست محترم فن آوری اطالعا... ارتقاء حجم ایمیل های ارسالی اتاق به ده هزار در هر ماه با هدف گسترش اطالع رسانی به اعضاء و
 در قالب اینفوگرافی96و نیز برنامه های مصوب و مشروط این واحد در سال 95تهیه و انتشار گزارش عملکرد روابط عمومی در سال

:طرح ها و برنامه ها و پیشنهادات توسعه ای
ـ   96برنامه عمده روابط عمومی در سال 5ارائه :عنوان رای به هیأت محترم رئیسه اتاق جهت بررسی و تصویب نهائی که ارائه طرح تابلوی دیجیتـال برقـی ب

ری بــورودی اتاق در طبقه همکف به جناب آقای محمــودی اجاره ســاالنه نرم افزار بریده جراید ویژه برنامه های اتاق به منظور تهیه بولتن خ
برنامه مصوب 2برنامه و ارائه آن به دبیر محترم و هیأت رئیسه محتــرم و پیگیری اجرای 14از بین 96برنامه عمــده روابط عمومی در سال 5گزینش : عنوان
o موافقت هیأت محترم رئیسه با اجرای طرح توسعه فعالیتهای مرتبط با سایت اتاق
oموافقت هیأت رئیسه محترم با اجرای طرح راه اندازی و انتشار مجدد نشریه اتاق
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مشاوره

طرح و ربانهم

امور رپاتل و فناوری اطالعات

ااشتنرات

کالت از نیب رفتن اطالعات و انقضای  اهست و دامن  ه سایت جامعه پی گیری مش
یاوری 
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حوزه مشاوره در امور رسانه ها و انتشارات اتاق مشهد-روابط عمومی

:مشاوره: الف
مشاوره مستمر به روابط عمومی در حوزه های مختلف محتوایی و اجرایی-1
یرامشاوره موردی به واحدهای مختلف اتاق در حوزه اطالع رسانی از جمله آموزش ، خدمات بازرگانی،ارتباط با اعضا، کمیسیون ها، تشکل هـا، شـو  -2

گفتگو
:طرح و برنامه: ب 
ن پنج به روابط عمومی بنا به درخواست و مشارکت روابط عمومی به همراه جزئیات برنامه و بودجه و تعیی"سرفصل14در 96طرح و برنامه سال "ارایه -1

اولویت نخست برنامه ها
فعالیت ای ارایه طرح اجرایی و فعالیت ها و سرفصل های مورد انتظار از تیم اجرایی تولید محتوای پایگاه خبری و اطالع رسانی اتاق خراسان رضوی بر-2

روزانه برون سپاری بنا به درخواست روابط عمومی
ارایه طرح تهیه بولتن هفتگی ویژه هیات نمایندگان به کمک نرم افزار بریده جراید-3

امور پرتال و فناوری اطالعات–ج 
رای اظهار نظر و به تیم نرم افزاری پرتال اتاق برای تعیین نیازها و اولویت های اجرای آن به منظور اختصاص فضایی ب( تاالر گفتگو) مشاوره طرح فروم -1

گفتگو به کمیسیون ها و شورای گفتگو با همکاری واحد فن آوری اطالعات و ارتباطات اتاق
ـ  -2 ایت بـا  مذاکره وبرسی کارشناسی طرح نوبت دهی مشاورین و برآورد آیتم های محتوایی و گرافیکی وهمچنین تعمیم آن به خدمات بازرگـانی در س

همکاری واحد فن آوری اطالعات و ارتباطات اتاق
یبررسی کمبودها و پیش نیازهای آتی برنامه نویسی و گرافیکی پرتال و ارسال و پی گیری اجرای آن از تیم نرم افزاری طرف قرارداد نهای-3
نظارت عمومی بر محتوای خبری و محتوایی سایت و ارایه نظرات کارشناسی در مورد اخبار، اطالعیه ها، بنرها و غیره-4
تهیه شیوه نامه بارگذاری و اولویت های خبری اتاق در سایت -5
:انتشارات -د
تهیه وظایف شورای نشروشرکت در جلسات شورا-1
تهیه سرفصل های نشریه در دور جدید با مشخصات مورد نظرمدیریت-2
بررسی اعالم نظر درخواست های رسیده انتشاراتی و همچنین موارد کارشناسی قبلی ارجاعی از سوی روابط عمومی یا دبیر محترم اتاق-3
پی گیری مشکالت از بین رفتن اطالعات و انقضای  هاست و دامنه سایت جامعه یاوری -ر
سایر موارد–ز 
اداره محتوایی اتاق فکر و رسانه-1
تهیه بسته اطالع رسانی و تبلیغات ویژه تشکل ها براساس درخواست مدیر عامل محترم امور تشکل ها -2
بررسی و اعالم نظر پیرامون خرید نرم افزار بریده جراید ارجاعی از سوی روابط عمومی-3
دار روابـط  هماهنگی و پی گیری مشترک با واحد خبر صدا و سیما برای ارسال تصاویر و اخبار از کمیسیون های تخصصی بوسیله عکاس و فـیلم بـر  -4

عمومی



اداری و منابع انسانی

مورد پاسخگویی به مراجعات 869
حضوری و  تلفنی

محاسبه میزان کارکرد و مرخصی 
کلیه پرسنل

مورد تایپ متن های ارجاعی از طرق 660
اتوماسیون،  پیامک، صورتجلسات و 

غیره  

تنظیم قرارداد های پرسنلی اعم از تمام 
وقت، پاره وقت و مشاوران 

شرکت 1630همایش با حضور 8برگزاری 
کننده و هماهنگی در امور اجرایی همایش ها  

مورد ثبت مکاتبات و امور 3150
مربوط به دبیرخانه 

: مورد انجام امور ماموریتها شامل80
تهیه بلیط، ایاب و ذهاب و اسکان
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مورد هماهنگی امور نقلیه156

امور رفاهی و : بقیه امور شامل 
دانگیزشی،درخواست خرید و غیره می باش



قراردارد،پژوهشیشورایبررسینوبتدرکهکشاورزیمحصوالتصادراتمجازیترمینالایجادطرحارائه
کشاورزی،بخشهایپتانسیلازاستفادهباتایبادمحرومومرزیمنطقهدراشتغالایجادوقاچاقازپیشگیریپروپوزالارائه
واستانزرگبکشاورزانباعلمیتبادلبرایمتّحدهایاالتآریزونادانشگاهایرانییبرجستهدانشمندلیپسرکپروفسورباارتباطبرقراری

جاری،سالدراستانبزرگکشاورزانبرایآموزشیعلمیسمیناروکشاورزیکمیسیوندرتخصّصیجلساتبرگزاریبرایدعوت
سفرهبرداشتهایازمترمکعبمیلیون79جوییصرفهپیشنهادیطرحباهمراهکشاورزیآبمصرفدرجوییصرفهبرایقانوننویسپیشارائه
استانگفتگویشورایدرطرحجهتآنساختنآمادهوکارشناسیبررسیبرایگفتگوشورایدبیرخانهبهمشهدشهرستانزیرزمینیآبهای
غذایی،صنایعاوّلیهموادوکشاورزیمحصوالتسالمتپایشبرایسالمتسپاهایجادجهتسازیزمینهوجلساتبرگزاری

وورتمشهستندخبرهخودشانکاریدرحوزهواندرکاردستکهاقتصادیفعّاالنودانشگاهیکارشناسانوصاحبنظرانبافوقمواردیهمهدر*
.استشدهاستفادههمکاریبرایایشاناشتیاقوهمفکریاز

پرستسروظایفشرحدرهمانطورکهوشدهبموقعومؤثّرارتباطاتبرقراریصرفاجرائیوفکریتوانازبخشی،شدهاشارهکارهایانجامبرای*
بابازرگانیتاقاارتباطمطلوبنحوبهشودمیتالشکهاستشدهتعریفدفتراینوظایفمهمّترینازدولتیارگانهایبارابطه،آمدهدفترکشاورزی

.گرددتقویتگذشتهازبیشجهادکشاورزیسازمان

:رد شرح وظایف جاری دفتر کشاورزی مهّمترین موارد عبارتند از 
مدیریت رابطه با ارگانهای دولتی ذیربط در عرصه کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در استان
رصد طرح ها و لوایح واصله به مجلس و ارائه نقطه نظرات کارشناسی به دفتر کشاورزی مستقرّ در اتاق ایران
ارائه راه کار برای بهینه سازی وضع موجود کشاورزی ، آب و منابع طبیعی استان و تولید راه حل های عملی
شناسایی ایرانیان متخصّا و داوطلب همکاری خارج از کشور در استان و ایجاد ارتباط با آنها
 سازی تجارت خارجی استانتالش برای تسهیل و بهینه

ف اجرایی باال   مات دفتر کشاورزی هب شرح زری می باشدهمسو با اهدا : خالهص ای از مهمترین اقدا

1396ماه اول 3دفتر کشاورزی در 
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گزارش  
آماری گزارش 

تحلیلی

80%
20%

تهیه و تنظیم چهار 
گزارش تحلیلی

تهیه و تنظیم  
بیست و یک 
گزارش آماری

تحلیلی با عنوان 
: تهیه گزارشات 

مواردی بر گزارش نقش دولت کره جنوبی بر تولد و رشد بنگاه های بزرگ•
نگاهی بر گزارش بنگاه های کوچک و متوسط روزنامه تعادل•
ریشه های توسعه نیافتگی در ایران•
انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده•

:تهیه گزارشات آماری رد رابطه با 

دولتمالیهایییداراوضعیت•
ایراندرکارنیرویهایشاخا•
بمنتخکشورهایدراقتصادیهایبخشحسببربیشتروساله15شاغالن•
GDPازکشوردرکاالوارداتوصادراتسهم•
دنیابرتربرند100•
ایراندربیمارستانتختوپزشک•
جهانکشورهایدرآبوریبهرهوشیرینآبمنابع•
لونقحمللوازموآالتماشینوارداتوصنعتیکاالهایکلصادراتمقایسه•
ایراندر
کیباناعطاییتسهیالتماندهدرتغییرازاقتصادیمختلفهایبخشسهم•
فعالیتگروهتفکیکبهصادرهبرداریبهرههایمجوزتعداد•
فعالیتگروهتفکیکبهصادرهبرداریبهرهمجوزهایاشتغال•
فعالیتگروهتفکیکبهصادرهبرداریبهرهمجوزسرمایه•
GDPازساختمانوآالتماشینناخالاثابتسرمایهتشکیلسهم•
بمنتخکشورهایدرآوریفنسطحاساسبرصنعتیساختدراشتغالسهم•
منتخبکشورهایدرآوریفنسطحاساسبروارداتبهصادراتنسبت•
طحساساسبرصنعتیساختکاالهایدرناخالاثابتسرمایهتشکیلسهم•
منتخبکشورهایدرآوریفن

فنسطحاساسبرکاالصادراتکلازصنعتیساختکاالهایصادراتسهم•
منتخبکشورهایدرآوری

کشورهایدرآوریفنسطحاساسبرصنعتیساختافزودهارزشسهم•
منتخب

دردهشایجادافزودهارزشبهبخشهردرناخالاثابتسرمایهتشکیلنسبت•
ایرانوجنوبیکرهدربخشهمان

رهایکشودراقتصادیهایفعالیتدرتمامتوسعهوتحقیقهایهزینهتوزیع•
منتخب

منتخبکشورهایدرشهریجمعیتازصنعتکارنیرویسهم•
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دفتر تحقیقات  اقتصاد و توسعه 

درآمدی بر انتظارات بخش  ( 3درآمدی بر خالصه گزارش تحوالت اقتصادیایران در بخش واقعی(2.آلودگی بیشتراقتصاد به نفت نشانه رونق اقتصاد است(1:ساری گزارشات 

تولید و اشتغال اساس اقتصاد مقاوتی ( 4خصوصی از دولت دوازدهم 
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دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری

صص  تخ
ی اراهئ مشاوره اهی 

مرتبط
اسالمیکشورهایتجاریرسانیاطالعپایگاهاندازیراهپیگیری•لکردساری موارد عم تهیه گزارش 

کمکباروسیهوایرانتجاریروابطتوسعههمایشبرگزاریبرنامه ریزی•

رضویخراسانصادرکنندگاناتحادیهواتاقتجارتکمیسیون

باگزارشیتهیهمنظوربهروسیهوایراناستان هایواقتصادیآمارهایگردآوری•

ایرانروسیهاستان هایتطابقهدف

برنامهسال هایدررضویخراساناستانصادراتتوسعهبرنامهگزارشارائه•
تجارتکمیسیوندرششم

صادیاقتدفتربرایرضویخراساناستانصادراتتوسعهبرنامهازگزارشتهیه•
کشورسراسراستاندارانهمایشدرارائهمنظوربهاستانداری

وروسیهتاتارستانجمهوریتجاریواقتصادیوضعیتازگزارشتهیه•
ایرانرویپیشهایفرصت

تنشسایهدرقطربهصادراترویپیشفرصت هایوتجاریتحوالتگزارش•

عربیائتالفباکشوراین

لوکزامبورگوبلژیکاقتصادخصوصدرنکته24گزارش•

بهکنندهمراجعهاقتصادیفعالینازنفر35برایگزارشتهیهومشاورهارائه•

اتاق



ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی


