
اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی مشهد  1395نگاه کلی و آماری به عملکرد سال   

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 برگزاری هفده جلسه هیات نمایندگان با 62 مصوبه
 
 
 

 جلسات مهم برگزار شده 
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 برگزاری بیست و سه  جلسه هیات رئیسه با 83 مصوبه 
 
 
 



 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

وگوی دولت و بخش  برگزاری یازده جلسه شورای گفت
 خصوصی

 
 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

ن
دی

ر
رو

ف
ت 

ش
به

دی
ر
ا

 

اد
رد

خ
 

ر
تی

 

اد
رد

م
 

ر
یو

ر
شه

 

ر
مه

ن 
با
آ

ر  
آذ

ی  
د

ن 
هم

ب
د  

فن
س
ا

 

 جلسات مهم برگزار شده 

  تامین مالیات، کارگروه جلسه وچهار سی برگزاری
 312 با  تولید موانع رفع و تسهیل ستاد گمرک و اجتماعی

   مصوبه
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 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 برگزاری صد و شش جلسه کمیسیون های تخصصی و  مشورتی
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 جلسات مهم برگزار شده 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ن
دی

ر
رو

ف
ت 

ش
به

دی
ر
ا

 

اد
رد

خ
 

ر
تی

 

اد
رد

م
 

ر
یو

ر
شه

 

ر
مه

ن 
با
آ

ر  
آذ

ی  
د

ن 
هم

ب
د  

فن
س
ا

 

 وگوی گفت شورای دبیرخانه جلسه سه و چهل برگزاری

 ذیل کارشناسی جلسه شش و خصوصی بخش و دولت 

 دبیرخانه

 

 

 



 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

برگزاری دو جلسه شورای ملی زعفران ایران و جلسه 
 مجمع عمومی فوق العاده شورای ملی زعفران 

 
 
 

  جلسه وپنج بیست برگزاری

 76 ماده کمیته دبیرخانه
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 جلسات مهم برگزار شده 



اهم مصوبات مهم و محقق شده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی             
 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی   1395استان خراسان رضوی در سال 

1 
از سال جاری در استان ،اقدامات الزم  1389با توجه به اعالم آمادگی اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب 

 .جهت تسریع در اجرای این قانون انجام شد

2 
نفر پرسنل را دارد و واحددهای   100با توجه به اینکه ارقام اختصاص یافته به استان در رابطه با تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط محدودیت سقف 

 .نفر پرسنل دارند لذا موضوع از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری  و محقق شد 100تولیدی متوسط استان بیشتر از 

3 
مورد تصویب قرار گرفت و معاونت محترم هماهنگی امدور اقتصدادی و توسدعه مندابع     ( ارائه شده در جلسه) کلیات طرح تامین مالی ورود موقت شکر خام

ملی  سعهاستانداری جهت تامین مالی این طرح موضوع را از شورای هماهنگی بانکها پیگیری و در صورت عدم تامین در استان، آن را از طریق صندوق تو
 .پیگیری نمود

4 
سسه مو دوره های آموزشی الزم توسط انجمن مدیران صنایع در خصوص نحوه حسابرسی ها و آشنایی فعالین اقتصادی و تشکل ها با بهره گیری از اساتید

 هدای حسابرسی و سازمان تامین اجتماعی جهت فراهم آمدن امکان استفاده از ظرفیت های موجود بخشنامه ها و رویه های تامین اجتمداعی بدرای بنگاه  
 .اقتصادی برگزار گردید

5 

 م ،نظر به اهمیت و ضرورت موضوع ارتقا کیفیت بهداشتی شیر خام و گستردگی و فرابخشی بودن موضوع و تاثیر گذاری محصوالت لبنی بر سالمت مدرد 
سازمان دامپزشکی کشور به ریاست یکی از معاونین یس ئر1393/12/09مورخ  93/10/90/833کمیته ارتقا کیفیت بهداشتی شیر خام موضوع نامه شماره 

محترم استانداری و دبیری مدیر کل دامپزشکی استان و با عضویت سایر دستگاهای ذیربط و تشکلهای بخش خصوصدی تشدکیل و برنامده ارتقدا کیفیدت      
 .بهداشتی شیر خام که مبنای علمی و اجرایی خواهد داشت در استان عملیاتی گردید

 .رفع مشکل محدوده حریم واحدهای گلخانه ای جهت احداث مورد پیگیری و اجرایی گردید 6

 .قانون نظام جامع دامپروری و دستورالعمل تدوین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه پیگیری گردد 16اجرای ماده  7

8 
درصدی سهام شرکتهای تعداونی   10اساسنامه شرکتهای حمل و نقل بین المللی در خصوص تعداد وسیله نقلیه ملکی به نام مدیر عامل و تعیین سقف 

 . برای هیات مدیره و مدیر عامل تغییر یافت

9 

قانون افزایش بهدره   2ماده  6موضوع پذیرش و صالحیت رتبه بندی انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای  تبصره 
ن  شد وری  و استعالمات صورت گرفته حسب گزارش و موافقت رئیس محترم سازمان برنامه بودجه استان مورد تایید و موافقت قرار گرفت و ضمن منتفی

محترم فنی استانداری در ارتباط با عدم پذیرش و صالحیت رتبه بندی انجام شده توسط سازمان نظام دفتر 93/07/16مورخ  38/41/23011نامه شماره 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود تعیین صالحیت و صدور گواهی رتبه بنددی شدرکت هدای خددمات     

 .و پیمانکاری بخش کشاورزی و سایر مراکز مورد اشاره در ماده مذکور به طور خاص،توسط  سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان انجام شدمشاوره 



7 

 در دست اقدام اقدام شده تعداد مصوبات تعداد پرونده های رسیدگی شده تعداد جلسات

34 289 312 301 11 

 تعداد موضوع درخواست هاتعداد کل  حوزه

 193 تأمین اجتماعی

 175 بدهی و بخشودگی جرایم تقسیط 

نهایت مساعدت سازمان نسبت به رسیدگی  
 پروندهمجدد 

18 

 119 مالیات

 72 تقسیط بدهی

 47 بررسی مجدد پرونده و رفع شکایت متقاضی

 0 بررسی شکایت متقاضی  0 گمرک

 312 ----- 312 جمع

شده در هر یک از حوزه های مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی و نتایج حاصله  های مطرح درخواست 
 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی   1395سال  -ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانگروه کاری مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک در 



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

پرونده در هیأت تشخیص   3115رسی بر

 مطالبات سازمان تامین اجتماعی

پرونده در  هیأت حل  3322بررسی   

 اختالف 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 *    



رسیدگی و پیگیری 289 پرونده فعاالن  
اقتصادی در حوزه مالیات و تامین  

 اجتماعی  

 
پاسخگویی به 570 مراجعه حضوری 

 و تلفنی در راستای ایجاد 
 ارتباط با اعضاء و فعاالن اقتصادی

 

هماهنگی در ارائه مشاوره های 

 تخصصی به 451 فعال اقتصادی

 دفتر ارتباط با اعضاء و فعاالن اقتصادی
 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 مراجعان حضوری و تلفنی 

 هماهنگی و ارائه مشاوره

پیگیری مشکالت و مسائل 
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 پیگیری مشکالت و مسائل فعالن اقتصادی
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 هماهنگی و ارائه مشاوره

 فروردین

 اردیبهشت

 خرداد

 تیر

 مرداد

 شهریور

 مهر

 آبان

 آذر 

 دی 



 :  مورد ارائه خدمات بازرگانی شامل  1969

1590 این از که ) بازرگانی کارت به مربوط  مورد  

  خدمات سایر الباقی و کارت  صدور مورد 412 تعداد،

 .(است بوده بعد صفحه جدول مطابق

379 تعداد، این از که ) عضویت کارت به مربوط مورد 

  خدمات سایر الباقی و عضویت کارت صدور مورد 101

     .(است بوده بعد صفحه جدول مطابق

 صدور فرمA  و گواهی مبداء  به: 

39/255/947/747/915: ارزش دالری 

 102/482/323/455: وزن ناخالص    

 خدمات بازرگانی

 
 3251 مورد امور کارنه تیر :

 
واردات ، صادرات ، ثبت شده ،  : شامل

 فروش، عودت شده گواهی قبولی و
  سفید ابطالی 

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



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

 کارت عضویت

 صدور 44 شخص حقیقی

379 

 صدور 57 شخص حقوقی

 حقیقیشخص 
 تمدید 31
 تغییر نوع کارت 27

 انتقال از این اتاق 5 شخص حقوقی

 شخص حقوقی

 ابطال 1
 غیر فعال سازی 1
 تمدید 206
 المثنی 1
 تغییر نوع کارت 6

 کارت بازرگانی

 حقیقیشخص 

 ابطال 25

1590 

 رفع ابطال 1
 غیرفعال سازی 2
 المثنی 4

 پرداخت تعهدات مالی 411 شخص حقوقی

 حقیقیشخص 
 تمدید 292
 پرداخت تعهدات مالی 22
 صدور 202

 صدور 210 شخص حقوقی
 انتقال از این اتاق 2 شخص حقیقی
 ابطال 6 شخص حقوقی
 انتقال به این اتاق 3 شخص حقوقی
 انتقال به این اتاق 2 شخص حقیقی
 تغییر نوع کارت 5 شخص حقوقی
 تغییر نوع کارت 3 شخص حقیقی

 حقوقیشخص 

 انتقال از این اتاق 6
 تمدید 350
 غیرفعال سازی 22
 المثنی 22



200 مورد ارائه خدمات 
مشاوره ای در خصوص 

 امورمالیاتی

63مورد ارائه خدمات 
مشاوره ای در خصوص امور 

 تأمین اجتماعی 

مورد ارائه خدمات مشاوره ای  43
در خصوص امور قراردادهای بین 

 المللی و خرید

117 مورد ارائه خدمات مشاوره 
ای در خصوص امور بانکی و 

 تسهیالت

123 مورد ارائه  
خدمات مشاوره ای 

در خصوص امور 
 روابط کار

 ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی

خدمات مشاوره  –دفتر ارتباط با اعضاء   ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی 
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 قراردادهای بین المللی  

 امور تامین اجتماعی 

 امور روابط کار

 امور بانکی و تسهیالت

 امور مالیاتی



 95گزارش عملکرد ارائه خدمات مشاوره ای در سال 

 ماه

 :نام مشاوران، آقایان تعداد مراجعه و نوع مشاوره

تعداد مراجعه به 

 امور مالیاتی

تعداد مراجعه به امور بانکی و 

 تسهیالت

تعداد مراجعه به امور 

 تأمین اجتماعی

تعداد مراجعه به 

امور قراردادهای 

 بین المللی و خرید

ارائه خدمات 

مشاوره ای روابط 

 کار

 لبافی فراهی کابلی عدالتی عامریان آدینه نیا شامل

 5       5 7 3 3 2 5 10 10 فروردین  

 10 3 5 1 4 13 12 10 3 5 5 25 اردیبهشت 

 5 8 5 8 6 3 8 5 8 5 14 18 خرداد

 6     2 3   3 6 0 0 5 3 تیر

 8 3 3 4 6 10 6 8 3 3 10 16 مرداد

 10 3 8 2 3 7 7 10 3 8 5 14 شهریور

 10 0 3 3 7 12 10 10 0 3 10 22 مهر 

 13 5 2 4 7 10 15 13 5 1 13 25 آبان

 13 1 11 8 3 0 12 13 2 13 6 12 آذر 

 15 6 5 6 6 11 6 15 6 5 12 11 دی

 15 5 7 4 8 14 5 15 5 7 12 19 بهمن 

 15 5 3 3 5 14 2 15 6 7 15 25 اسفند

 123 43 62 117 200 کلی

جمع کل 

مشاوره های 

ارائه شده تا 

 کنون

546 

مورد ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در حوزه های روابط کار، امور حقوقی، داوری و قراردادها، مالیات، قراردادهای خریدد   پانصد و چهل و شش
مورد مربدوط بده امدور     200بین المللی و بازرگانی خارجی، امور بانکی و تسهیالت، تأمین اجتماعی، کارت بازرگانی و گواهی مبداء که از این تعداد، 

مورد مربوط  43مورد مربوط به امور تامین اجتماعی و  63مورد مربوط به امور بانکی و تسهیالت ،  171مورد مربوط به امور روابط کار ،  123مالیاتی، 
 . به امور قراردادهای بین المللی و خرید می باشد

مشورتی -مشاوره های تخصصی   

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



76کمیته ماده   

مشاوره حضوری و تلفنی بدا  *

نفددراز فعدداالن  170بددیش از 

اقتصددددادی و تشددددکلهای 

زیرمجموعدده اتددار پیرامددون 

قانون کار، قانون رفدع مواندع   

 تولید ومسائل تامین اجتماعی
 

 شناسایی خصوص در اقتصادی فعالین پیشنهادات و نظرات اخذ پیگیری*
 بررسی و مذاکره و مکاتبه طریق از کار و کسب مخل مجوزهای مهمترین
  حضور با کار و کسب مخل مقررات و قوانین خصوص در زنان حوزۀ مسائل
 خصوصی بخش های تشکل زنان دانان حقور انجمن و بازرگان زنان کانون

  و کار و کسب مخل مقررات و قوانین اصالح کتابچه جلد 200 حدود تهیه*
 نمایندگان هیات درجلسات ارائه

 
 
مصددوبات جلسددات  پیگیددری*

دبیرخانددک کمیتددک اسددتانی از  
طریق دستگاههای ذیدربط بده   

شدرکت در  ، صورت مکتددوب
 اقتصاد مقاومتی جلسات ستاد 

انعکددام مکاتبددات و مددوارد *
اجرایی از سوی اتدار ایدران و   
سایر دستگاهها و پیگیدری نن  

 و تهیک پاسخ 
 

 

 
 
مصددوبات جلسددات  پیگیددری*

دبیرخانددک کمیتددک اسددتانی از  
طریق دستگاههای ذیدربط بده   

شدرکت در  ، صورت مکتددوب
 اقتصاد مقاومتی جلسات ستاد 

انعکددام مکاتبددات و مددوارد *
اجرایی از سوی اتدار ایدران و   
سایر دستگاهها و پیگیدری نن  

 و تهیک پاسخ 
 

 

 ماده استانی کمیتک دبیرخانه های برنامه و اهداف کتابچه تهیک *
 برنامک همراه به رضوی خراسان استان در پنجم برنامک قانون 76

  ذیربط های تشکل و مطالعاتی های حوزه و جلسات زمانبندی
 

 دبیرخانه پیشنهادات مجموعه  صفحه 204 در جلد یک تهیه *
  استان توسعه پنجم برنامه قانون 76 ماده استانی کمیته

  و قوانین حذف یا و تجمیع و اصالح پیرامون رضوی، خراسان
 اقتصادی مختلف های بخش در کار و کسب محیط مخل مقررات
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 مرکز آموزش

برگزاری سمینارها و 

 دوره های آموزشی

برگزاری سیمنارها و دوره های 
نموزشی مشترک با سازمان برنامه  
و بودجه و اداره کل نموزش فنی و    

 حرفه ای خراسان رضوی

برگزاری دوره های نموزشی با همکاری  
نب   کمیسیون های اتار نظیر کمیسیون

و کشاورزی ، معدن و صنایع معدنی،  
حقور و قضایی، حمل و نقل و ترانزیت و  

 صدور خدمات فنی و مهندسی

برگزاری سمینارهای نموزشی  
تخصصی با حضور سخنرانان  
 ایرانی مقیم خارج از کشور

معرفی مدرسان بومی به  

موسسه نموزشی و  

 پژوهشی اتار ایران  
 

تشویق و ترغیب همکاران به  
شرکت در دوره های نموزشی 
متناسب با وظایف سازمانی به  
ویژه دوره نموزشی زبان  

 انگلیسی   

برگزاری پنج جلسه شورای  
 مصوبه   10نموزش با بیان 

برنامه ریزی جهت کاهش  
هزینه های اطالع رسانی ،  
چاپ و تکثیر و حق  
 التدریس مدرسان

سایر اقدامات 
 صورت گرفته

سایر اقدامات 
 صورت گرفته



 دبیرخانه امور هماهنگی و کمیسیون های تخصصی و مشورتی اتاق  

 مصوبه... کمیسیون ها با بیان  شورای رؤسای جلسه... برگزاری  مصوبه... جلسه شورای دبیران کمیسیون ها با بیان ... برگزاری 

 کمیسیون عنوان تعداد جلسات کمیته های ذیل کمیسیون /تعداد جلسات تعداد مصوبات

 کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی   جلسه چهارده چهارده مصوبه

 حمل و نقل و ترانزیت کمیسیون دو جلسه کمیته/ جلسه سیزده مصوبه  سی 

 معدن و صنایع معدنی کمیسیون سیزده جلسه مصوبهو دو  بیست

 کمیسیون حقور و قضایی سیزده جلسه هیجده مصوبه

 کمیسیون کشاورزی نب و صنایع تبدیلی  شش جلسه کمیته /جلسه دوازده بیست و پنج مصوبه

 محیط کسب و کار و کارنفرینی کمیسیون بهبود نه جلسه   نه مصوبه

 کمیسیون صنعت  پنج جلسه کمیته /هفت  جلسه سی و یک مصوبه

 تجارت کمیسیون چهار جلسه  مصوبه بیست و سه 

 کمیسیون  گردشگری شش  جلسه -

 خدمات فنی و مهندسی کمیسیون شش جلسه -



کمیسیون معدن و صنایع معدنی   
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* برگزاری سیزده جلسه  
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 تحقیق این در .معدن خصوصی بخش های تشکل و ها سازمان همکاری با استان معدنی توانمندیهای تحقیقاتی طرح شدن اجرایی•
 پروپوزال رابطه همین در .گرفت خواهد قرار بررسی مورد صادرات رویکرد با رضوی خراسان استان معدنی توانمندیهای شناسایی
 طرف از مرتبط های هزینه و طرح تایید از بعد بود گردیده مطرح کمیسیون پنجم جلسه در که معدن مهندسی نظام سازمان پیشنهادی

 .گردید خواهد انجام معدن مهندسی نظام سازمان توسط اتار تحقیقات مرکز

 استان معدن مهندسی نظام سازمان محل در طبیعی منابع و زیست محیط مشترک کمیته برگزاری•

 در موجود سیستماتیک های چالش بررسی" و "دهم مجلس از معدن کمیسیون مطالبات و پسابرجام اتفاقات" :های گزارش ارسال•
 دبیر توسط بهره برداری و بررسی جهت کمیسیون محترم اعضای الکترونیکی ندرم به "فوالد تا نهن سنگ ارزش زنجیره های زیرساخت
 کمیسیون محترم

  جلسات تشکیل و زاده حسین مهندم نقای مسئولیت به معدن خانه کمیته و نکاحی مهندم نقای مسئولیت به جام سیلیس کمیته تشکیل•
 شجاعی مهندم نقای جناب استان تجارت و معدن صنعت، سازمان معدنی معاونت دفتر محل در مربوطه

 مهندسی نظام نمایندگی دارای شهرستان های در معدن مهندسی نظام سازمان نمایندگی های به دولتی حقور جز به معدنی امور کلیه تفویض•
 استان تجارت و معدن صنعت، سازمان معاون اعالم طبق معدن

 ایران اتار معدن کمیسیون توسط شده تدوین دولتی حقور یکسان سازی نرم افزار ارائه بر اعضا تاکید•

 کمیسیون دبیر توسط ایران اتار معدن و نقل و حمل کمیسیون همایش نینده جلسه در ذیربط اعضای از دعوت•

 شرر زیرساخت های توسعه و تامین شرکت گزارش از تقدیر•

 جهت خواف معدن داران و سرمایه گذاران و ذیربطان همه نظریات و حقور رعایت با شرر زیرساخت های توسعه و تامین شرکت الزم اقدام•
 .گردید مطرح نیز هفتم دور اتار کمیسیون جلسات در که گذشته مباحث به توجه با خواف اقتصادی ویژه منطقه ایجاد بررسی
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 مصوبات مهم کمیسیون معدن و صنایع معدنی   



 رفع مشکالت مربوط به انتقال خط گاز خواف با مساعدت سازمان منابع طبیعی•

پیشنهاد بهره گیری از ده درصد حقور دولتی معادن به صورت مجتمع شده در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی و اکتشافی تاثیرگذار در هر •
 استان

 بررسی تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استان ها•

 هماهنگی سازمان منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در رابطه با استعالم مالکیت ها•

 ارائه لیست نمایشگاه های داخلی و خارجی•

 جمع نوری و جمع بندی نظرات اعضا برای ارائه به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس•

 پیگیری پنجره واحد جهت طرح در جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس•

 تشکر از فوالد نیشابور در جهت حمایت از یک واحد استانی•

 های نظام مهندسی کشورتشکر از سازمان نظام مهندسی معدن استان به جهت برگزاری خوب همایش سازمان•

تشکر از جناب نقای مهندم نکاحی و جناب نقای مهندم شجاعی به جهت برگزاری اولین جلسه شورای عالی معادن در خارج از تهران و در •
 مشهد مقدم

 به صورت مکتوب "بررسی قوانین مخل فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی  "ارائه کلیه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون در رابطه با •

نقای مهندم مافی دبیر کمسیون معدن و صنایع : ایجاد کمیته بررسی قوانین مخل فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی باحضور اعضای ذیل•
معدنی، نقای مهندم حسین زاده ریاست محترم انجمن تخصصی معدن خانه صنعت و معدن استان، نقای مهندم ابراهیمی نماینده محترم  

شرکت بهسنگ و صادرکننده سنگ های تزیینی و نقای مهندم پژهام مدیر عامل شرکت به فرمعادن پارم و کارشنام رسمی دادگستری در امور 
 معادن

 خاص بعد از جمع بندی موارد حاصل از کمیته بررسی قوانین مخل فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی  76تشکیل جلسه کمیته ماده •
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 مصوبات مهم کمیسیون معدن و صنایع معدنی   



جلسه                                  چهار  برگزاری *   

          کمیسیون تجارت 

 :  تعداد مصوبات مهم        

 بیست و سه مصوبه

کمیسیون تجارت   
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در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی، درخواست از دولت به منظور پرداخت مطالبات معوقه صادرکنندگان بده ندرم محاسدباتی روز بده     •
 منظور تشویق به توسعه صادرات

درخواست برقراری مجدد مشور های صادراتی بر اسام نگاه به توان تولید بنگاه های تولیدی کشور به منظور حمایدت از واحددهای صدادرات    •
 محور

بدون »درخواست ایجاد سازمان و مدیریت ویژه در ساختار دولت تحت عنوان بنگاه های تولیدی صادرات محور و صادرات با نام و نشان تجاری •
 «کارخانه

 درخواست تفکیک مجدد وظایف حوزه تجارت از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی•
کمیسیون تجارت به عنوان یک درخواست جدی از هیات نمایندگان اتار مشهد درخواست دارد که از طریق هیدات نماینددگان اتدار ایدران و     •

 .مقامات و شورای گفتگو پیگیر دریافت مطالبات معوقه صادرکنندگان باشند
بند الزامات توسعه صادرات استان در راستای رسدیدن بده اهدداف     34تشکیل کارگروهی با محوریت اتحادیه صادرکنندگان در جهت بازنگری •

 صادراتی
ی از ننجائیکه در چند ماه گذشته دولت تاجیکستان به دالیل غیراقتصادی و به عناوین مختلف محدودیت های فراوانی برای بازرگانان و کاالهدا •

ایرانی ایجاد نموده است، این محدودیت ها ضمن تحمیل خسارت های قابل توجه به صادرکنندگان ایرانی به خصوص خراسانی باعث افت حددود  
درصدی صادرات کاالهای ایرانی به کشور تاجیکستان شده است، حاضرین برای رفع این مشکل پیشنهاد سفر هیات تجاری به ریاست وزیدر   50

 .صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر امورخارجه به کشور تاجیکستان و مذاکره با مقامات تاجیک را اعالم نمودند
 ت ودر مورد اخذ مالیات ارزش افزوده از بازرگانان برای کاالهای صادراتی و عدم بازپرداخت به موقع نن حاضرین با ذکر اینکده اینگونده دریافد   •

پرداخت مالیات ارزش افزوده باعث کاهش صادرات کشور به ویژه استان خراسان شده است، پیشنهاد نمودند با پیگیری مقامدات مسدئول اصدل    
نشود  اریاخذ مالیات بر ارزش افزوده برای کاالهای صادراتی با اصالح قانون متوقف شود تا نیاز به پرداخت، دریافت و انجام بروکراسی زمان بر اد

 .قانون بهبود مستمر کسب و کار شوند 4و تا زمان اصالح قانون نیز خواستار اجرای عین ماده 
حاضرین با تاکید و اصرار ضمن اعالم طلبکاری از دولت جمهوری اسالمی بابت جوایز صادراتی سنوات قبل که اکنون بده چندد برابدر ارزش نن    •

زمان رسیده است از مقامات مسئول استان در سازمان های دولتی و تشکل های بخش خصوصی خواستند بدون اغماض در جهت احقار حقدور  
 .مسلم و شرعی صادرکنندگان و تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت مطالبات صادرکنندگان اقدام نمایند

حاضرین در جلسه در خصوص تخصیص مشور های صادراتی هزار میلیارد تومانی سال جاری معتقدند چنانچه نظر بر تاثیر در توسعه صدادرات  •
است، از مقامات و مسئولین استان در بخش دولتی و خصوصی مطالبه شود تا این مشور ها از مسیر اصلی تجربده شدده در دنیدا کده پرداخدت      

یدن  مستقیم به دارندگان اظهارنامه صادراتی است انجام شود نه اینکه به بهانه مشور صادراتی و جایزه صادراتی وزارتخانه هدایی بخواهندد بدا ا   
 .بودجه مشکالت خود را مرتفع نمایند

 مصوبات مهم کمیسیون تجارت 
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. صادرکنندگان حاضر در جلسه به اتفار نظر معتقد بودند که قدرت رقابت کاالهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافته اسدت •

لذا پیشنهاد و درخواست داشتند موضوع دالیل افزایش قیمت تمام شده کاالهای تولید داخل به صورت مشخص بررسی و در جهت حمایت صنایع 
 تولیدی صادرات محور شود

ه حاضرین در جلسه با توجه به قانون مالیات ها در خصوص استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای واردات و صادرات، تاکید داشتند مدادامی کد  •
مداده  ین کارت بازرگانی الزمه صادرات و واردات است این ماده قانونی بازدارنده و کاهش دهنده صادرات خواهد بود، لذا مصر بر این هستند که یا ا

 .قانونی اصالح شود یا کارت بازرگانی از چرخه مجوز تجارت حذف شود
حاضرین در جلسه یک صدا ضمن حمایت از صادرات کاالهای باکیفیت و مرغوب و استاندارد اعالم داشتند هدی  صدادرکننده ای را کده کداالی     •

ی نامرغوب و غیر استاندارد به بازارهای هدف صادراتی ارسال نمایند، حمایت نخواهند کرد و از اقددام اینگونده صدادرکنندگان کده اعتبدار کداال      
 .صادراتی را خدشه دار می کنند، ابراز نگرانی کردند

حاضرین در جلسه معتقدند در صورتی حفظ صادرات و توسعه نن ممکن خواهد بود که دوبرای پرداخت تسهیالت صادراتی از منابع خود یارانده  •
 .پرداخت نماید

حاضرین با توجه به باال بودن بسیار زیاد هزینه های حمل و نقل در کشور که ناشی از دریافت تعرفه و عدم صدور مجدوز واردات کدامیون هدای    •
که می . سنواتی به کشور است اصرار دارند این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده کاالهای تولیدی داخل کشور و کاالهای بازرگانی شده است

 .بایست این مشکل با کاهش تعرفه ها و صدور مجوز واردات کامیون های سنواتی باکیفیت برطرف گردد
 .نمادگی سفارت برای تشکیل اتحادیه تجار ایرانی که در صورت اعالم نمادگی بازرگانان ایرانی این موضوع پیگیری شود•
 برگزاری جلسه با تهیه کنندگان حوزه اقتصادی صدا و سیما•

 های خصوصی برای برگزاری مراسم روز صادرات استان¬دریافت پیشنهادات و انتقادات صادرکنندگان نمونه و تشکل•

    پیگیری کاهش سود تسهیالت بانکی تا دو درصد برای صادرکنندگان •

 ها ¬ایجاد یک کمیته ذیل کمیسیون برای برگزاری همایش روسیه و برگزاری همایش به همت اتار و تشکل•

های اموزش بازرگانان جوان و کارافرینان جوان ¬ایجاد یک کمیته برای تجارت الکترونیک ذیل کمیسیون تجارت و تصمیم بر نن شد تا در کالم•
 .از حضور اقای شوشتری استفاده شود و این حیطه به تدریج گسترش پیدا کند

به عنوان مصوبه کمیسیون مقرر گردید از کارگروه توسعه صادرات درخواست گردد تا شرایط ارائه امتیازات دولتی برای تمدامی ایسدتگاه هدای    •
د ریلی خارج از استان یکسان صورت پذیرد و شرایط رقابتی برای ارائه خدمات مناسب به بخش صادرات استان در پایانه های ریلی صادراتی ایجدا 

 .شود
 .مقرر گردید شرایط اظهار کاالی صادراتی در گمرک و مشکالت متعاقب نن با دارایی بررسی و در جلسه بعد گزارش گردد•

 مصوبات مهم کمیسیون تجارت 



 جلسه کمیسیون        سیزده برگزاری * 
 حمل و نقل و ترانزیت   

 
جلسه کمیته ذیل  دوبرگزاری *          

 کمیسیون 

 :تعداد مصوبات مهم 
  

 مصوبه   سی

 کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت 

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 اسفند بهمن دی  آذر  آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین
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 حمل و نقل و تزانزیت



 
  مشکالت شناسایی بر مبنی میدانی مطالعات انجام منظور به عبام بندر به اعزام جهت نوریان و عطایی صانعی، نقایان از متشکل نفره سه کارشناسی تیم•

  صحن در کارشناسی گزارش مربوطه متولیان و ها سازمان با جلسات برگزاری از پس و گردید تعیین نقل و حمل حوزه در اقتصادی فعاالن و اعضاء
 جمهوری گمرک مدیرکل به اتار محترم ریاست توسط و تهیه الزم پیشنهادات و بهبود قابل نقاط قالب در ای مکاتبه همچنین گردید مطرح کمیسیون
 .گردید ارائه اسالمی

 کمیته مسئولیت با و روحی و قندچی دانش، هژبر، نوری، زاده، خادم نقایان  همراهی  با لجستیک کمیته اعضاء از متشکل سمینار برگزاری کارگروه•
  .پذیرد صورت متعاقبا مربوطه جلسات و ها هماهنگی سایر شد مقرر و تعیین لجستیک

 .هرمزگان استان نقل و حمل کمیسیون در عضویت جهت استان نقل و حمل حوزه فعاالن از نگاه و مطلع افراد از نفر 3 معرفی•
 و افغانستان به ارسالی کاالهای ارزیابی خصوص در صادره بخشنامه شفافیت درخواست و ایران اسالمی جمهوری محترم گمرک کل رئیس با مکاتبه•

 .ترکمنستان و پاکستان
 و نقل و حمل سازمان با هرمزگان ونقل حمل کل اداره از دریافتی ماه یک فرصت به عنایت با فوت 45 کانتینرهای نقل و حمل موضوع پیگیری و مکاتبه•

 .کشور های پایانه
 هرگونه بدون) شود داده باشد می CMR دارای که ای راننده هر به 2013 سال قبل همانند راه نقشه شد پیشنهاد ازبکستان کشور ترانزیت خصوص در•

 .(گری واسطه
  اسالمی جمهوری در متردد افغانی ای جاده ناوگان رانندگان چنانچه دوپاساژ، کارنه کنوانسیون به افغانستان اسالمی جمهوری الحار زمان تا گردید مقرر•

 وسیله موقت ورود فرایند در ایرانی المللی بین نقل و حمل شرکت به احتمالی خسارت بروز موجب یا کامیون ضبط به منجر که تخلف هرگونه مرتکب ایران
  حساب تسویه به مربوط تشریفات طی جهت ایران اسالمی جمهوری گمرکات به خود کامیون با افغانی راننده مراجعه عدم صورت در همچنین شوند، نقلیه
 برای الزم اقدامات تا اعالم افغانستان اسالمی جمهوری هوانوردی و ترانسپورت وزارت به دیپلماتیک مجاری طریق از مراتب موقت، ورود پروانه ابطال یا

 .گردد معمول ایرانی المللی بین نقل و حمل های شرکت حقه حقور احقار پیگیری

 فعالیت و تاسیس نامه ایین ) مربوطه نامه نیین در کاال المللی بین نقل و حمل تعریف به توجه با و المللی بین نقل و حمل های شرکت تاسیس نامه نئین•
  امتی، نوری، زاده، خادم فرخی، هژبر،) نقایان از متشکل وکارگروهی شود نورده تبصره عنوان به قانون در ( کاال المللی بین نقل و حمل های شرکت های

  .گردید  تشکیل (ضرابی وحید ضرابی، علی حسینی،
 .سیستم این کنندگان استفاده برای  EPL نموزشی های کالم برگزاری جهت گمرک کارشناسان و انجمن با جلسه تشکیل•
  است معاف کشور از خارج به کاال نقل و حمل صادرات خدمات بخش از منظور .شود دیده تبصره عنوان صادرات حمل پانزدهم ماده در صادرات با رابطه در•

 (کشور از خارج از ای نقطه به کشور داخل از ای نقطه از ) .شود اضافه تبصره قالب در المللی بین نقل و حمل تعریف ، نقل و حمل خدمات ب بند در و
 دبیرخانه  به نن ارجاع و مودیان اعتراض دفتر کل مدیر سوی از شده صادر اخیرا بخشنامه به توجه با87/01/14 مورم 656 بخشنامه مفاد  اجرای بر تاکید•

 .76ماده استانی کمیته
  .گردید ارائه 76 ماده کمیته به قوانین با مغایر های نامه بخش کلیه و تنظیم کمیسیون عملکرد گزارش قالب در کمیسیون ساله یک مصوبات کلیه•

 

 مصوبات مهم کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت  

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



 برگزاری دوازده جلسه کمیسیون        * 
 کشاورزی آب و صنایع تبدیلی 

 
برگزاری شش جلسه کمیته ذیل *    

 کمیسیون 

 :تعداد مصوبات مهم 
  

 بیست و پنج مصوبه 

 کمیسیون کشاورزی آب و صنایع تبدیلی 

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 اولویت کمبود نب و ارائه راهکارهای مناسب•

 نموزش و برگزاری دوره های نموزشی•

 WTOنسیب شناسی پیوستن به •

 تشکیل ستاد مشترک بخش های علمی و عملی •

 جلسه در دانشگاه با موضوع بررسی نرم ارز•

 بازنگری وتدوین طرح جامع و سند ملی زعفران •

 تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی•

 پیگیری تشکیل دایرکتوری جامع بخش •

 همکاری های با مرکز ملی مطالعات راهبردی  •

 ارائه درخواست به کمیسیون کشاورزی مجلس •

 پیگیری موانع و چالشهای سند تدبیر نب مشهد•
 تشکیل کمیته سامان دهی تشکل ها بخش کشاورزی، دعوت از اعضا و تشکیل جلسه•

 پیگیری بحث استانداردسازی مصرف نب و تشکیل کمیته •

 ایجاد تشکل فراگیر در بخش تولیدکنندگان زعفران در استان و استفاده از سرمایه های اجتماعی در این بخش•

 پیگیری و تکمیل اهداف و برنامه های کارگروه امنیت غذایی و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت غذا•

 پیگیری تشکیل کانون کارنفرینی تولیدات ارگانیک در مرکز تحقیقات و نموزش کشاورزی•

 به عنوان دبیر جهت تشکیل کارگروه اختصاصی( خانه کشاورز)تشکیل مجمع خیرین نموزش کشاورزی ، نقای مهندم اردکانیان •

 (جذب سرمایه در بخش کشاورزی)مشخص نمودن زمینه های سرمایه گذاری خارجی و توسعه بازرگانی در بخش کشاورزی در قالب کارگروه •
 (سند اصالح شده جهت ادامه پیگیری ها به شورای گفتگو برده شود)پیگیری موانع و چالش های سند تدبیر نب مشهد •
 تصویب تشکیل شورای مردمی مدیریت نب استان به مدیریت جناب نقای صادقی •

 ایجاد کارگروهی در زمینه رفع موانع و حل مشکالت گسترش کشت های گلخانه ای در استان•

 

 مصوبات مهم کمیسیون کشاورزی

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



برگزاری چهارده جلسه کمیسیون * 

 سرمایه گذاری و تامین مالی           

 

 :تعداد مصوبات مهم 
  

 چهارده مصوبه 

 کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی  

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 .های مستقیم و غیرمستقیم تأمین مالی بانک محور و ارائه راهکار در جهت کاهش ننبررسی و تحلیل هزینه•
 .های تأمین مالی غیر بانکیشناسایی روش•
 .های صنایع استانارائه راهکار برای الگوی تأمین مالی مناسب با توجه به ویژگی•
 .ارتقاء دانش مالی و اقتصادی مدیران واحدهای اقتصادی استان•
 .های کمیسیون در قالب ستادیریزیهای تخصصی و پیگیری مصوبات و برنامهتشکیل کمیته•
 .مطالعه بر روی برنامه ششم و مالیات بر ارزش افزوده بخش خصوصی به منظور ارائه اصالحات و راهکارهای عملی•
 ."های نوین تأمین مالی در بازار سرمایهروش "اجرای همایش •
 ."های تأمین مالی در ایران و چگونگی کاهش ننهزینه"اجرای طرح مصوب •
 .بررسی تأثیر تسهیالت بر روی شکوفایی اقتصاد استان با محوریت شرایط، زمان پرداخت و حجم تسهیالت بانکی•
 .روز اقدام شوددر راستای مصوبه هیئت نمایندگان اتار مشهد، نسبت به تعیین اولویت های سرمایه گذاری استان به شکل اطالعات به•
 ."گذاری در انرژیسرمایه"گذاری در بخش انرژی در کمیته تخصصی بررسی جامع سرمایه•
هدای مولدد و جلدوگیری از    های قضایی مورد نیاز فعاالن اقتصادی در جهت توسعه فعالیدت پیگیری نظرات اعضاء در ارتباط با حمایت•

 .تضییع منابع مالی
 .ای و بررسی نقاط قوت و ضعفگذاری خارجی انجام شده در استان با نگاه مقایسهتحلیل سرمایه•
شوند و نگاه استانی در این مورد وجود ندارد بنابراین مصوب شد به شدورای گفتگدو   ضرایب مالیاتی عمدتاً در تهران تعیین و بسته می•

 .پیشنهاد شود تا سازوکار تعیین ضرایب اصالح شود و برای این منظور نماینده ای از استان در تهران حضور داشته باشد

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 مصوبات مهم کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی 

 



جلسه کمیسیون                        نه  برگزاری* 

بهبود محیط کسب و کار و                                 

 کارآفرینی         

       تعداد مصوبه و اقدامات صورت گرفته : 
 نه مصوبه و اقدامات انجام شده 

کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی    

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 اقدامات مهم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی  ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 به رضوی خراسان کشاوزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتار رئیسه هیأت به  "1395 بودجه در خصوصی بخش مالیاتی بار" گزارش ارائه•
 استانداری از پیگیری منظور

 کمیسیون نتی نشست در استان وکار کسب محیط پایش برنامه چارچوب گزارش ارائه•
 طریق از کارنفرینی و کار و کسب محیط بهبود کمیسیون دبیرخانه جلسه در بررسی برای کمیسیون اعضای پیشنهادی موضوعات دریافت•

 .ایمیل و فکس کمیسیون، کانال
 کمیسیون نتی های نشست از یکی در فر گرامی پیام مهندم توسط اصفهان در فناوری و پژوهش شبکه معرفی•

  کمیسیون دبیرخانه توسط تولید از حمایت راهبرد گزارش خصوص در اعضا پیشنهادات و نظرات  دریافت•
 نشستی در استان غیردولتی های شرکت وکار کسب وضعیت بهبود محوریت با استان در نن مصرف و مالیاتی درنمدهای بیشتر جذب پیگیری•

 اتار مالی تأمین و گذاری سرمایه کمیسیون با مشترک

 غذایی صنایع های شرکت از افزوده ارزش بر مالیات نشدن اخذ پیگیری منظور به اتار نب و کشاورزی کمیسیون با مشترک جلسه برگزاری•

 دیگر های استان با مقایسه در استان اجرایی های سازمان رفتار مقایسه موضوع با مطالعاتی طرح انجام•
 محیط بهبود کمیسیون سه دبیران حضور با اختصاصی جلسه تشکیل و غذا صنعت از حمایت و سالمت بحث در مشترک دبیرخانه تشکیل•

 داوطلب اعضای و کشاورزی و گذاری سرمایه وکار، کسب
  "صنایع تفکیک به بورم عضو های شرکت اطالعات طبق تولید های هزینه تحلیل" عنوان با تحقیقاتی پروژه انجام



         
  
 

جلسه کمیسیون سیزده   برگزاری * 

 حقوقی و قضایی 
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 :تعداد مصوبات مهم 
 هجده مصوبه

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

کمیسیون حقوقی و قضایی   



 .کمیسیون دبیرخانه تشکیل•
 کمیته ها برنامه های بندی اولویت براسام کمیته ها فی مابین کمیسیون بودجه ی تقسیم•

 اقتصادی فعالین به مشترک صورت به خدماتی ارائه و دادگستری رسمی کارشناسان کانون با تعامل بر تصویب•

 کارگروه ها تخصصی زمینه در موجود مشکالت رفع برای کمیسیون، اعضای تخصص زمینه در کارگروه هایی تشکیل•

  هیئت به موارد ارسال طریق از اتار نام به بخشنامه ابطال درخواست ارائه و کمیته ها اقدامات و جلسات تکمیلی کادر جهت در جلساتی تشکیل•
 نمایندگان

 مالیاتی اختالف حل هیئت های در مجرب قضات از بکارگیری چگونگی بررسی•

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون با تعامل  راستای در فر بهزادی نقای جناب رسمی، کارشناسان کانون رئیس از دعوت•

 استان در گذاری سرمایه از قضایی حمایت کمیته با ارتباط پیگیری•

 استان سطح در تخصصی دادگاههای تشکیل پیگیری•

 ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتار قانون اصالحیه بررسی•

 کار و کسب محیط بهبود قانون 29 ماده اجرای پیگیری•

 اقتصادی بنگاه های معنوی مالکیت حقور پیگیری•

 تهران در فور کارگروه به ارسال برای مالیاتی ضرایب تعیین خصوص در اعضاء به رسانی اطالع و پیگیری•

 قانون با مغایر مالیاتی نامه های بخش ابطال پروژه خصوص در کارگروه هایی تشکیل•
  قانون و ارز کاالو قاچار با مبارزه مالیات، تجارت، قانون در موجود نامه های بخش و نامه ها نیین و مقررات و قوانین اصالح سنجی امکان•

 پولشویی

 شرایط با متناسب قراردادهای تنظیم و المللی بین قراردادهای بازنگری رو بررسی•

 ایران اسالمی جمهوری گمرکی امور قانون اصالحیه بررسی•
 کمیسیون بیشتر تعامالت جهت جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی امور در رضوی خراسان استان دادگستری کل رئیس محترم معاون از دعوت•

 دادگستری با بازرگانی اتار قضایی و حقوقی

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 مصوبات مهم کمیسیون حقوقی و قضایی



         
  
 

جلسه کمیسیون صنعت   برگزاری هفت 

 

         برگزاری پنج جلسه کمیته  ذیل

 کمیسیون
         

 :تعداد مصوبات مهم 
 سی و یک مصوبه

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 مصوبات مهم کمیسیون صنعت

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

مقرر شد سازمان محیط زیست بر اسام الزام قانونی، جهت اخذ خوداظهاری صنایع استان اقدام و یک نسخه از اطالعات دریافتی را در اختیار •
 .سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دهد

مقرر شد سازمان محیط زیست از مشاورین معتمد پسماند و واحدهای پذیرنده پسماند، وضعیت موجود و نخرین اطالعات جمع نوری شده را اخذ •
عالوه بر این سازمان صنعت، معدن و تجارت از شهرک های صنعتی . کرده، اطالعات حاصله از بازدید ها و مطالعات خود سازمان را گردنوری نماید

 .استان و جناب مهندم مقامی از مجموعه صنایع شهرک توم اطالعات حجم عمده پسماند را جمع اوری و ارائه نماید
 مقرر گردید سرکار خانم دکتر دانش، نسخه ای از پایان نامه دکترا دانشگاه تهران را که میانگین پسماندهای صنعتی به تفکیک استان در نن•

 .ن صنعت تحویل نمایند.محاسبه شده را جهت استفاده در طرح مدیریت پسمانهای صنعتی به جناب مهندم مرادی دبیر کمیسی
مقرر شد در بحث استانداردها، دوره های نموزشی پسماند و الزامات و ضوابط زیست محیطی  به صورت جدی تری با استفاده از ظرفیت انجمن •

 .مدیران برگزار گردد
مقرر شد جناب نقای حکیمیان جزوات مربوط به صندور های سرمایه گذاری و اورار سکوک را به منظور افزایش نگاهی از طریق اتار در اختیار •

 .اعضاء کمیسیون های صنعت و سرمایه گذاری قرار دهند
ر با توجه به اهمیت موضوع رفع مشکل جهت ارائه مدل برای تأمین مالی استان، از کمیسیون های اتار درخواست شد تا این مهم را در دستور کا•

همچنین از اساتید دانشگاه عضو کمیسیون های اتار نیز مدل هایی . قرار داده و روش های نونورانه بررسی گردد تا نتایج گردنوری و جمعبندی شود
 .در زمینه تأمین مالی استعالم گردد

  از راه این در و گرفته قرار اتار مالی تأمین و گذاری سرمایه کمیسیون کار دستور در جدی طور به مالی تأمین جدید رویکردهای موضوع شد مقرر•
 .شود گرفته کمک نیز ها کمیسیون و منابع سایر

و یی مقرر شد از اتار درخواست شود به منظور ایجاد کارگزاری برای نشنایی و ارتباط با موسسات تامین مالی بین المللی افراد صاحب نظر شناسا•
 .   به اعضاء معرفی شوند 

مقرر گردید به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شود دستورالعمل ابالغیه تامین مالی صنایع کوچک در شورای •
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح ، همچنین طی مکاتبه ای تقاضای کمیسیون جهت حمایت از این طرح عملیاتی از استانداری محترم 

 .ارائه  گردد



 مصوبات مهم کمیسیون صنعت
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ه با عنایت به ننکه بخشی از تسهیالت سرمایه در گردش توسط بانک ها بلوکه می شود و این اقدام خالف قوانین بانکی است، مقرر شد طی مکاتب•
ن ای با جناب نقای رسولیان مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری موضوع طرح و همکاری ایشان جهت پیگیری و رفع ای

 .مشکل درخواست گردد
 .شد از اتار درخواست شود تا همایشی برای معرفی هرچه بهتر و تخصصی تر راهکارهای تامین مالی با حضور صنایع استان برگزار گرددمقرر •
مقرر شد مکاتبه ای با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان انجام شده و عدم تناسب و عدم هماهنگی کاهش نرم بهره بانکی در مقایسه •

 .با کاهش نرم تورم مطرح و پیگیری این مهم مطالبه گردد
ازار ی ببا توجه به اینکه از بین رفتن بازار تولیدات داخلی یک معضل مهم در کنار بحث تامین مالی است و باید همزمان با رفع مشکالت تامین مال•

 یونتولیدات داخلی نیز رونق یابد، مقرر شد دالیل از بین رفتن بازارهای داخلی بررسی و راهکارهای بهبود نن در قالب پروژه پژوهشی در کمیس
 .مورد عارضه یابی قرار گیرد

مقرر شد اعضاء حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل گزارش راهبرد حمایت از تولید به دبیرخانه کمیسیون های اتار اعالم •
 .نمایند

پیرو مصوبه جلسه کمیسیون صنعت اتار بازرگانی مبنی بر شناسائی قوانین و بخشنامه های مخل تولید و توسعه کسب و   11/ 3بررسی بخشنامه •
 کار

 .در صنایع استان "کوچک مقیام"های  LNGبررسی کارشناسی اجرای •
 .استان صنایع در "هاCCHP" اجرای کارشناسی بررسی•

 بررسی نحوه چگونگی اجرای طرح مدیریت پسماندهای صنایع در سطح شهر مشهد•
، فایل گزارش (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری) در راستای تکمیل گزارش ارائه شده در جلسه مقرر شد، جناب نقای مهندم ابراهیمی•

 .را به کمیسیون صنعت تحویل نمایند« چرائی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از نن»اقتصادی با عنوان 
با صندور ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک همکاری ندارند، مقرر شد مکاتبه ... با توجه به اینکه بانک های اصلی مثل ملت، صادرات، تجارت و •

 .دای با شورای هماهنگی بانک های استان در راستای ایجاد تعامل و همکاری این بانک ها با صندور ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک انجام شو



 مصوبات مهم کمیسیون صنعت
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درصد از واحدهای  8/7استان از بودجه تامین مالی و عدم تطابق نن با تعداد واحدهای صنعتی فعال در استان که%  6/4با عنایت به سهم •
 کشور را به خود اختصاص می دهد مقرر شد طی مکاتبه ای با استانداری محترم درخواست افزایش سهم استان مطرح و پیگیری شود 

توجه به حضور کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در مرداد، شهریور و مهر ماه در مشهد با •
مقدم، مصوب شد اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی و صنعت نظرات، درخواست ها ، مسائل روز و راهکار های مد نظر خود را جهت 

 .جمعبندی و ارائه به کمیسیون های نام برده به دبیر خانه کمیسیون های اتار اعالم نمایند
عالوه بر مورد فور مقرر گشت تا اعضاء محترم کمیسیون صنعت که با مشکل نرم برر صنعت و ساعات پیک مصرف درگیر هستند، مشکالت  •

 .خود را به صورت مکتوب جهت ارائه به کمیسیون های مجلس به دبیرخانه کمیسیون های اتار ارسال نمایند
 .گردد ایجاد اتار توسط مشاوره قوی  تیم و نموزشی کالسهای نگاهی، سطح بردن باال و بانکها تخلفات از جلوگیری برای شد، مقرر•
 .دهد قرار اقتصادی فعاالن اختیار در الکترونیک سخهن قالب در و نوری جمع را بانکی نور الزام ومقررات قوانین مجموعه اتار•
 .گردد ارسال اسالمی شورای مجلس پژوهشهای مرکز برای اتار طرف از و تکمیل چشمی دکتر نقای توسط شده تهیه گزارش گردید مقرر•
 سالم فرایند انجام در اجتماعی پذیری مسئولیت و مندی قانون مقوله در ایشان بندی رتبه و اتار توسط بانکها عملکرد ارزیابی شد پیشنهاد•

 .پذیرد صورت متخلف بانکهای اسامی نشر و بانکها سازی
 حقور احقار برای اتار توسط مقامات احضار و گفتگو شورای تشکیل سپس و ننها نام بودن مشهود بدون بنگاهها مشکالت مستندسازی•

 .گیرد قرار کار دستور در ایشان
 اختیار در قبیل از امتیازاتی داده اند انجام موقع به رکود شرایط در را خود تعهدات که واحدهایی تشویق برای گردد درخواست مسئولین از•

 .شود گرفته نظر در بانکها و اجتماعی تامین دارایی، مشوقهای و رقمی یک وام گذاشتن



جلسه کمیسیون شش برگزاری * 

 خدمات فنی و مهندسی 
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کمیسیون های تخصصی   

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 جلسه شش برگزاری 

 کمیسیون گردشگری
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 اداری و منابع انسانی

 2890 مورد پاسخگویی به مراجعات 
 حضوری و  تلفنی

 محاسبه میزان کارکرد و مرخصی 
 کلیه پرسنل

 از ارجاعی های متن تایپ مورد2722
  صورتجلسات پیامک،  اتوماسیون، طرر
  غیره و

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

 برگزاری  618 جلسه با حضور
نفردر ساختمان مرکزی  13834  

 و ساختمان مرکز نموزش  

 هشت اجرایی امور و هماهنگی و برگزاری
 و نفر پنجاه و دوهزار حضور با همایش
 و پانصد حضور با سمینار هفت برگزاری
  کننده شرکت شصت

مورد ثبت مکاتبات و امور  9306 
 مربوط به دبیرخانه 

 
 416 مورد درخواست خرید

 100   مورد جا به جایی کاال از انبار 

 22 مورد انجام امور ماموریتها شامل: 
 تهیه بلیط، ایاب و ذهاب و اسکان

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 پاسخگویی تلفنی و حضوری

 تایپ متون ارجاعی

 برگزاری همایش

 برگزاری جلسات

 امور دبیرخانه



 
 

: به کشورهای مختلف اعم از اطالع رسانی اعزام هیات های تخصصی   
بصره، مکزیک، کره، هنگ کنگ،ارمنستان، گرجستان، کنیا، تاجیکستان، عمان، مجارستان،  افغانستان، 

، هلند ، پاکستان، قرقیزستان ، چین ، ژاپن ،نمایشگاه سیبت نلمان، نمایشگاه طال و جواهر ، استونی  روسیه
و فنالند ، ایتالیا ، مواد غذایی هنگ کنگ ، قزاقستان ، استرالیا ،نستارا خان ، سوئدو اسپانیا ، تایلند ، کویت 

 ، بلغارستان  

 :  از اعم مختلف کشورهای به هیات اعزام

در ایران کنسولگری ،  اقتصادی  مذاکرات انجام و قازان و مسکو شهرهای ، روسیه کشور به اعزام 

 بین امور معاون ، قازان شهردار تاتارستان، صنایع وزیر ، تاتارستان گذاری سرمایه خدمات مرکز ، قازان

 تجاری مرکز از بازدید و  روسیه مقیم ایران بازرگانان شورای ، مسکو در روسیه بازرگانی های اتاق الملل

 . مسکو شعبه ایران ملی بانک سرپرست با مالقات ، مسکو در ایران سفیر با مالقات ، فودسیتی

غذایی صنایع نمایشگاه از بازدید جهت جنوبی کره به هیأت اعزام Food week با مذاکرات انجام و 

 و غذایی، صنایع و کشاورزی محصوالت صادرات خصوص در نمایشگاه در حاضر خارجی های شرکت

 .بازار در محصوالت ارائه نحوه و سئول شهر فروش عمده مراکز و بازارهل  از بازدید همچنین

 رضوی خراسان محترم استاندار همراهی و بصره به سفر .   

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

امور بین الملل    



 :  از اعم مختلف کشورهای پذیرشی های هیات
 اتحادیه و هلند ، چک مکزیک، ترکیه، هلدینگ ، هرات کنگ، هنگ

 هیات الهور، بازرگانی اتار هیات افغانستان، الهور، برنج صادرکنندگان

  راشا پرسیا رام شرکت نمایندگان ترکیه، طرابوزان اقتصادی

:مالقات های برگزار شده   
 

  پاکستان قزاقستان، ، فرانسه ، سوئیس : کشورهای سفیران با مالقات
   سوئد و فنالند نروژ، کشورهای نمایندگان با مالقات
  مرزی استانداران با مالقات و ایران و عرار مشترک اتار اعضا با مالقات
                  بلوچستان و سیستان جنوبی، رضوی، خراسان استان)افغانستان و ایران

   (  نیمروز و قندهار هرات،) افغانستان در خود مرز هم والیت سه با و

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 پاسخگویی به نامه ها و انجام مکاتبات در حوزه بین الملل *
در خصوص واردات و پاسخگویی به مراجعین و ارائه مشاوره به تجار *

 صادرات و معامالت تجاری با سایر کشورها



در رسانی اطالع و مکاتبه 340 نجاما  

  ها نمایشگاه تشکیل و برگزاری خصوص

  تشکل حوزه با مرتبط همایشات و جلسات

 .ها

در اقتصادی فعاالن به مشورتی نظر 101 ارائه  
 و  خارجی تجارت و گذاری سرمایه خصوص

 .مرتبط های حوزه

 : قبیل از مختلف جلسات در شرکت

 و سالیانه عمومی مجامع جلسات بر نظارت

 :جمله از) ذیربط های تشکل انتخابات

 شعبه برقی پله و آسانسور سندیکای

 خراسان، برق صنعت سندیکای خراسان،

 رضوی، خراسان صادرکنندگان اتحادیه

 انجمن رضوی، خراسان شعبه ارگانیک

 اتحادیه خراسان، صنایع مدیران

 ،(مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان

 کمیسیون جلسه هیجدهمین در شرکت

 ، مشهد صنفی های سازمان بر نظارت

 استاندارد تخصصی کارگروه در شرکت

  خدمات و کاال کیفیت ارتقاء و سازی

 دبیددران گردهمایی در شرکت استان،

 تشکل امور مسئولین و ملی های تشکل

 جلسه ، ایران اتار محل در استانها های

 ملی شورای العاده فور عمومی مجمع

 جلسه در شرکت ایران، زعفران

 نظارت و هماهنگی ریزی، برنامه کمیسیون

   غیره و ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر
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 مکاتبه و اطالع رسانی 

 ارائه مشاوره مربوط به حوزه

 تنظیم و ارائه گزارش 

 برگزاری و حضور در جلسات مرتبط

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
 امور تشکل ها

در شرکت از گزارش 60 ارائه و تنظیم  
  در  سیمنارها ، ها کمیسیون ، جلسات

 هاتشکل حوزه با ارتباط

راهبردی نظارت شورای جلسه ده برگزاری  

 .ها تشکل

واحد با جلسه پنج و بیست برگزاری  

  های دوره ریزی برنامه برای آموزش

 .ها تشکل سازی توانمند با مرتبط آموزشی



 روابط عمومی 
 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

www.mccima.com 

 :در شده منتشر اخبار تعداد•

 خبر 342 اتار سایت   در •

  480 اتار تلگرام کانال  در•

 خبر

  و تنظیم و تهیه شامل)

 (بارگذاری

 رسانه فکر اتار های فعالیت•

 جلسه پنج برگزاری با

  امور نرشیو و بخشی سامان•

  بنر،50) انتشاراتی و تبلیغی

 (فشرده های لوح و انتشارات

 4200 بر بالغ برداری عکس•

مورد پاسخگویی به مراجعان   500بیش از 
 تلفنی و حضوری

https://t.me/mccima 

اصالح روش ها و ابالغ  

مقررات جدید در حوزه 

 انتشارات و مصاحبه ها
----------------------- 

نسخه چاپ،   4500بیش از 

 تکثیر و توزیع انتشارات

درج و نشر اخبار اتار در 
 :  رسانه ها و جراید شامل

دنیددای  -ایرنا -صدا و سیما
 –خراسان  -اقتصاد
  -فارم -ایران -قددددم
روزنامه  -ایسنا -تسنیم

ماهنامه  -اقتصادی نسیا
 ...اقتصاد نسیا و 

 منتشر کتب ارسال نمایندگان، هیات ماهیانه اجالم در حضور دانشگاه، و صنعت تعامل ملی همایش خبری پوشش فتوکلیپ، و نلبوم تهیه :اقدامات سایر
 ... و اتار در مطبوعات و نشریات توزیع اتار، خبری پایگاه مجازی رادیو در رادیوئی گزارش انتشار سراسرکشددور، های اتار سایر به مشهد اتار شده



 دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری

 
: تهیه و ارائه دوازده گزارش از قبیل     
 
 تهیههه گههزارش مههدیریتی فرصههت هههای تجههاری و

 CISسرمایه گذاری در کشورهای منطقه 
 تهیههه گههزارش مههدیریتی فرصههت هههای تجههاری و

 سرمایه گذاری در فدراسیون روسیه
 تهیههه گههزارش مههدیریتی فرصههت هههای تجههاری و

 سرمایه گذاری در کشور ترکمنستان
    تهیه گزارش عملکرد پنج ماههه و ده ماههه تجهارت

 1395خارجی استان خراسان رضوی در سال 
 ماهه صادرات استان خراسان  12تهیه گزارش عملکرد

 و تطبیق با برنامه صادرات استان 1394رضوی در سال 
 تهیههه گههزارش مههدیریتی فرصههت هههای تجههاری و

 سرمایه گذاری در کشور ازبکستان
 

  
 تهیههه گزارشههات

مشاوره تجاری برای 
نود مجموعه فعاالن 
اقتصههادی مراجعههه 
کننههده بههه دفتههر 

 تحقیقات بازار

 ارائه و  تصویب برنامه
توسعه صادرات اسهتان  
خراسههان رضههوی در  
سال های برنامهه ششهم   
توسهههعه کشهههور در  
کارگروه توسعه صادرات 
استان و ستاد فرماندهی 
اقتصههاد مقههاومتی بهها 
حضور معاون اجرایهی  

 رئیس جمهور
 

   تهیه و ارائه کتهاب الگهوی
مصههرف، انههدازه بههازار و  
فرصت ههای تجهاری کشهور    

 قزاقستان

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



 دفتر مطالعات و بررسی های اقتصادی

تهیه و ارائه 44 گزارش تحلیلی تخصصی در رابطه با اقتصاد ایران 
  :از جمله 

رکود، وضعیت از خروج برای راهی پیشین های رویه تغییر 
روزمرگی دام در کشور اقتصاد   
ایران در کارآفرینی و صنعت   
و اقتصادی توسعه تحقق در خصوصی بخش به توجه ضرورت 

 کشور در مقامتی اقتصاد
اقتصاد در مولد های فعالیت پنهان و پیدا اثرات بر توجه لزوم،   
می اقتصادی توسعه تحقق مسیر از کشور اقتدار تحقق مسیر 

   گذرد
 

 و ایران  در کار و اقتصاد با رابطه در تخصصی  آماری گزارش50 ارائه و تهیه
  :جمله از  جهان

،منتخب کشورهای در خارجی تراز و واردات صادرات 

ساله 50 زمانی بازه طی کشورها سرانه داخلی ناخالص تولید رشد   

صنعتی ساخت سرانه افزوده ارزش 

 ایران، در کارکن طبقات برحسب صنعتی های کارگاه های شاخص 

منتخب کشورهای در سرانه سالمت مخارج 

منتخب کشورهای در تحصیالت اساس بر کار نیروی 

 منتخب کشورهای در تولد بدو در زندگی به امید 

جهان در نن سرانه و کشورها خدمات و کاال صادرات سهم 

جهان کشورهای در صنعت و کشاورزی ساالنه شیرین نب برداشت 
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47% 53% 

 گزارش تحلیلی 

 گزارش آماری

: تهیه و ارائه سه طرح پژوهشی از جمله   

مالی تامین و گذاری سرمایه های وشر   

تولید بخش در ها هزینه کاهش های روش 

استان معدنی های پتانسیل و ها ظرفیت بررسی  

   پژوهشی شورای جلسه هشت برگزاری و تشکیل

 مصوبه بیست بیان  با



 
 

 برگزاری دو سمینار و پنج کارگاه آموزشی ازقبیل : 
 

اروپا، اتحادیه به غذایی مواد انواع واردات قانونی های جنبه تخصصی سمینار 
  نلمان یوروفاین موسسه همکاری با کیفی های کنترل دیدگاه از استرالیا نمریکا،
غذایی صنایع و کشاورزی در نانو فناوری نقش تخصصی سمینار 
ارگدانیک کشداورزی با نشندایی نمدوزشی کدارگاه 
کشاورزی بخش مالیاتی مقررات و قوانین با نشنایی نموزشی کارگاه 

 
 آن ذیل های کمیته و تخصصی کمیسیون جلسات در شرکت و برگزاری*

 
  : قبیل از آب و کشاورزی به مربوط تخصصی گزارشات و مقاالت ارائه*

    
رضوی خراسان استان نب ، کشاورزی تجاری -اقتصادی وضعیت گزارش 
صنایع و  نب ، کشاورزی کمیسیون  پیشنهادات و ها درخواست اقدامات، گزارش 

  رضوی خراسان اتار تبدیلی
رضوی خراسان استان در دارویی گیاهان های استراتژی تعیین گزارش         
مدالیداتدی حدوزه در کشداورزی بخدش مطدالب طدرح گزارش  

  سال در  آب و کشاورزی کمیسیون پیشنهادی های برنامه و اهداف از ای گزیده
1396:   

 کارگروه ذیل نب بحران با مقابله راهکارهای ارائه و نب حوزه مشکالت بررسی-1
 .استان نب مدیریت راهبردی شورای و سبز اقتصاد و زیست محیط نب، مستقل

 در استان کشاورزی صادراتی محصوالت بر WTO در ایران عضویت شناسی نسیب-2
  شده ارائه پژوهشی طرح انجام پیگیری و تخصصی کمیته قالب
 استان کشاورزی بخش جامع دایرکتوری تهیه پیگیری-3
 قالب در کشاورزان بین نن فرهنگ رواج و ارگانیک و سالم محصوالت تولید توسعه-4

 رضوی خراسان شعبه ارگانیک انجمن و کمیسیون های فعالیت
 گیاهای داروهای و دارویی گیاهان کشت توسعه منظور به ریزی برنامه و پیگیری -5
 یداروی گیاهان افزوده ارزش حفظ و نب کمبود اولویت به توجه با استان در

 دفتر کشاورزی
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 مرکز داوری

27% 

4% 

27% 
5% 

15% 

19% 

پیگیری و اقدام نام های  

 ارجاع شده به مرکز داوری

برگزاری کارگاه و همایش  

 داوری

 مکاتبه با مدیر کل داوری

شرکت در جلسات روسای  

 داوری اتار های کل کشور

 مکاتبه با داوران اتار مشهد

 مکاتبه با شرکت های مختلف  

انعقاد دوازده پرونده جهت داوری 
بررسی دوازده فقره ارجاعی به داوری و انعقاد سه پرونده جهت داوری 



27% 

4% 

27% 
8% 

15% 

19% 

پیگیری و اقدام  

نام های ارجاع  

شده به مرکز  

 داوری
برگزاری کارگاه و  

 همایش داوری

مکاتبه با مدیر کل  

 داوری

شرکت در جلسات 

روسای داوری  

اتار های کل  

 کشور
مکاتبه با داوران  

 اتار مشهد

مکاتبه با شرکت  

 های مختلف  

oداوری به ورود شرایط تبیین و تشریح مذکور شرکت با مکاتبه : ن.م   
oداوری به ورود شرایط تشریح مذکور شرکت با مکاتبه : ت.ه  
oدفتر جلسه در حضور برای دعوت و ک .ن شرکت مدیرعامل با مکاتبه 

  اتار حقددوقی
oداوری به ورود شرایط تشریح و د.د شرکت با مکاتبه  
oداوری به ورود شرایط تشریح و ش.ت شرکت با مکاتبه  
oهمراهان شرکت با مکاتبه داوری به ورود شرایط تشریح و ت.ه با مکاتبه 

  داوری به ورود شرایط تبیین و شب
oداوری به ورود شرایط تشریح و ط.ب.م نقل و حمل شرکت با مکاتبه    

o(ت.م.ک شرکت) دعوا اقامه خصوص در محلی صالحیت جهت استعالم 
oنشست میزبانی جهت مشهد اتار نمادگی اعالم جهت مدیرکل با مکاتبه 

   95 پاییددز قضائیه قوه اجتماعی معاونت با مشترک
oو داور انتخاب در م.ک شرکت خوانده پاسخ عدم خصوص در استعالم 

  مشهد داوری مرکز سوی از داور سر انتخاب
oداوری جامع نویس پیش خصوص در نظر اظهار و مکاتبه  
oش.م.ک شرکت داوری های هزینه استعالم خصوص در 
oش.ت.ا و ف.گ شرکت پرونده خصوص در 
oشرکت داوری درخواست و ن.ت.چ شرکت پرونده خصوص در مکاتبه LLC- 

 ن.ت.چ شرکت نمایندگان حضور با صورتجلسه تنظیم و

 مرکز داوری
 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

o برگزاری همایش نشنایی با اصول داوری سازمانی در صنایع و اصناف با
 مشدددارکت اتار و دادگستری 



27% 

4% 

27% 
8% 

15% 

19% 

پیگیری و اقدام نام  

های ارجاع شده به  

 مرکز داوری

برگزاری کارگاه و  

 همایش داوری

مکاتبه با مدیر کل  

 داوری

شرکت در جلسات 

روسای داوری اتار های  

 کل کشور

مکاتبه با داوران اتار  

 مشهد

مکاتبه با شرکت های  

 مختلف  

oاصفهان اتار میزبانی به کشددور کل داوری رؤسای نشست در شرکت    

oمعاونین و داوری مراکز رؤسای اندیشی هم نشست در شرکت 
    تبریز اتار میزبانی به کشور کل های دادگستری جرم وقوع از پیشگیری

oش.م.ک شرکت پرونده خصوص در مکاتبه 
oف.گ داوری پرونده در داور انتخاب بر مبنی مکاتبه 
oپرونده در داور سر عنوان به داوران از یکی انتخاب بر مبنی مکاتبه 

   ن.پ و ت.ن شرکت داوری
oپرونده در داور سر عنوان به انتخاب بر مرکز داوران از یکی با مکاتبه 

  قبلی انتخابی داور استعفا از بعد ن.پ و ت.ن شرکت داوری

oاصفهان اتار داوری مرکز با مکاتبه و ایشان درخواست خصوص در 
    خوانده به ابالغ جهت

oداور انتخاب اعددالم و ف.گ شرکت با مکاتبه  
oانتخدداب اعددالم و ف.گ شرکت دعددوا طرف ک. ت.ن.ش با مکاتبه  

  داوری مرکز سوی از انتخابی داور عنوان به مرکز داوران از یکی

oسوی از داور سر تعیین داور انتخاب خصددوص در ت.ن شرکت با مکاتبه 
   اتار

oداور انتخاب بر مبنی ت.ن شرکت قرارداد طرف جهت کاتبهم  

 مرکز داوری
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 دفتر حقوقی 

15 

37 

31 

3 

2 

0 10 20 30 40 

 شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی

 مکاتبات امور مربوطه 

 مشاوره تخصصی 

 اظهار نظرهای کارشناسی

 پاسخ نامه ها 

 م.هپاسخ اداره نگاهی در خصددوص وضعیت نقای  
د.الف.ع نقای در خصوص تجدید نظر خواهی 

 
ارسالی عراقی کارفرمای با قرارداد نویس پیش خصوص در نظر اظهار و بررسی 
     رضددوی قدم عمران و مسکن شرکت از

رضوی خراسان انتظامی نیروی با همکاری نامه تفاهم نویس پیش تهیه  

همکاری  های نامه تفدداهم اصددالح و بررسی 

ارائه سی و یک  مشاوره تخصصی 

 مکاتبات و اظهار نظرهای حقوقی با دبیرخانه شورای گفت و گو 

 نظر در خصوص قراردادهای تنظیمی بین شرکت های خدمات رسان و  اظهار
 فعاالن اقتصددادی   

کار و کسب محیط بهبود قانون 7 ماده حکم اجرای بررسی و نظر اظهار  
اجتماعی تأمین نفره تک قراردادهای بررسی و نظر اظهار  
از ارسددالی بازرگانی کارت صدددور نامه تددوافق نویس پیش با رابطه در 

   استان دارایی اداره
 طبیعی منابع و کشاورزی صنفی نظام خصوص در نظر اظهار   
کار و کسب محیط بهبددود قانون 25 ماده خصوص در نظر اظهار و بررسی   
توسعه پنجم قانون 159 ماده مشمول زمانی دوره خصوص رد   
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 دفتر حقوقی 

15 
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شرکت در جلسات و کارگاه 
 های آموزشی

 مکاتبات امور مربوطه 

 مشاوره تخصصی 

 اظهار نظرهای کارشناسی

 پاسخ نامه ها 

 (کارگروه صیانت از قوانین و مقررات)با سازمان بازرسی مکاتبات 
مقررات و قوانین از صیانت کارگروه چهارم صورتجلسه نویس پیش خصوص در نظر اظهار  
 وجوه فروش هزار در یک نیددز و مالیات مشمول درنمد هزار در 3 وصول نحوه خصوص در مکاتبه 

  ایران اتار به متعلق دریافتی
مقررات و قوانین از صیانت کارگروه نامه پاسخ خصوص در نظر اظهار  
 فوالد مجتمع شرکت درخواست خصددوص در قددوانین از صیانت کارگروه جلسدده در شرکت 

  خراسان
  مکاتبه با کارگروه صیانت در خصوص پیش نویس صورتجلسه 

 مکاتبات با دوایر مختلف حقوقی 

خراسان بازرگانی اتار نماینده عنوان به یعقوبی خانم معرفی خصوص در البرز صنعتی گروه با مکاتبه 
  مستندات ارسال و
 مستندات ارسددال در تسریع خصوص در البرز صنعتی گروه حقوقی دایره با مجدد مکاتبه  
بدهی دلیل به ت.ج.م شرکت بازرگانی کارت ابطال و صدور عدم خصوص در دارایی اداره با مکاتبه 

    مالیاتی
 در رضوی خراسان تجارت معدددن سازمان بازرسی و نظارت معاونت سرپرست با مکاتبدده 

  مشهد تعددزیرات 6 شعبه از صددادره خلج رمضان نقای پرونده رأی ابالغ خصددوص
 مکاتبه با اتحادیه ها و تشکل ها 

پیگیددری خصوص در ایران پوشاک و نساجی صادرات و تولید اتحادیه مدیره هیأت بازرم مکاتبه 
    ایران نساجی صادرات و تولید اتحادیه نقدی وجوه از بخشی

 مکاتبه با معاون استانهای اتار 

اقتصددادی ویژه مناطق در بازرگانی کارت حذف خصددوص در پاسخ و نظر اظهار  
 جو سود ای عددده توسط ایالم اتار سوی از تأییدیه و مددارک جعل خصوص در مکاتبه   
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شرکت در جلسات و کارگاه 
 های آموزشی

 مکاتبات امور مربوطه 

 مشاوره تخصصی 

 اظهار نظرهای کارشناسی

 پاسخ نامه ها 

 مکاتبه و پاسخ نامه های محاکم دادگستری  

اجتماعی معاونت دادیاری از ارسالی بازرگانی کارت لغو ضوابط و افراد برای بازرگانی کارت خصوص در 
    جرم وقوع از پیشگیری و

ن.ح.م بازرگانی کارت صاحب مشخصات خصوص در مشهد عمومی دادگاه 7 شعبه پاسخ   

هر از قبل ن.د نقای هدایت خصوص در انقالب و عمومی دادسرای کیفری احکام اجرای 4 شعبه پاسخ 
   بازرگانی کارت دریافت برای خدمات گونه

 مکاتبات با مدیر حقوقی اتار ایران 

تحصیلی معافیت دارای متقاضیان جهت عضویت کارت صدور خصوص در      

بازرگانی کارت متقاضی افراد تحصیلی معافیت مورد در استعالم جهت مجدد مکاتبه   
 ها همایش عنوان در استانی و کشوری ملی، المللی، بین عبارت از استفاده ضوابط جهت مکاتبه   

 مکاتبات متفرقه  

100 ماده کمیسیددون رأی بر مبنی قصر هتل درخواست خصوص در شهرداری با مکاتبه   
در اتار شمول عدم یا شمول جهت بهادار اورار بورم سازمان فراخوان خصوص در نظر اظهار 

      بورم فراخوان

ص.ن شرکت با  ط شرکت مابین فی اختالف مورد در خراسان صنایع مدددیران انجمن دبیر با مکاتبه 

 مکاتبه با دادگستری خراسان رضوی 

 واحدهای تعطیلی از جلوگیری جهت ایشان از تشکر اعالم خصددوص در محترم دادستان با مکاتبه
    تولیدددی
 نشست میزبانی برای مشهد اتار نمادگی و موافقت خصوص در استان دادگستری کل رئیس با مکاتبه
       ها دادگستری جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاونین و داوری مراکز رؤسای

 مکاتبه با استانداری خراسان رضوی  

   نیشابور در اتار نمایندگی به زمین اختصاص خصوص در خراسان استانداری عمرانی معاون با مکاتبه
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 دفتر حقوقی 
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شرکت در جلسات و کارگاه 
 های آموزشی

 مکاتبات امور مربوطه 

 مشاوره تخصصی 

 اظهار نظرهای کارشناسی

 پاسخ نامه ها 
 شرکت در کارگاههای نموزشی و جلسات

استانددداری محل در کار حقور مبانی نموزشی کارگاه در شرکت   
بانکی های وکالت موضوع با جلسه در شرکت 

اتار قانون بررسی تخصصی کمیته جلسه در شرکت 

 استانددداری محل در اجتماعی تأمین قوانین با نشنایی نموزش کارگاه در شرکت 

اتار عملیاتی های پروژه و اقدامات تدوین جلسه در شرکت 

 جهت در اقتصادی فعاالن نیاز مورد قضایی های حمایت اندیشی هم جلسه در شرکت  
 مولد فعالیتهای توسعه

دادگستری اجتماعی معاونت محل در د.م مشکالت فصل و حل جلسه در شرکت 

شعبه -افغانستان و ایران مشترک اتار اجرایی هیأت اعضاء و ریاست با جلسه تشکیل 
 سازش و صلح رویکرد با افغدان و ایرانی تجددار اختالفات به رسیدگی جهت خراسان

افزوده ارزش بر مالیددات نویس پیش بررسی جهت جلسه چهار  تعداد  

  76و کمیته ماده شرکت در جلسات شورای گفت و گو و دبیرخانه  

 شورا مختلف اتجلس چهار در شرکت

 گفتگو شورای دبیرخانه مختلف اتجلس هفده در شرکت

 76 ماده کمیته چهارجلسه در شرکت



 1395در سال مشهد  در هیأت تشخیص مطالبات سازمان  تامین اجتماعی نمایندگانگزارش سالیانه 

 2شعبه  1شعبه  6شعبه  3شعبه  اداره کل-هیات تجدید نظر  نام شعبه 

 * 60 * 59 * فروردین

 * 96 68 73 93 اردیبهشت

 * 84 19 80 * خرداد

 * 90 35 78 66 تیر

 * 78 54 86 95 مرداد 

 * 72 20 * * شهریور 

 * 90 48 100 89 مهر

 * 96 22 104 83 آبان

 * 96 23 79 83 آذر 

 * 90 31 80 54 دی 

 15 90 19 141 96 بهمن 

 * 45 36 118 81 اسفند 

 15 987 375 998 740 مجموع
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 1395سال  آراءتعداد پرونده های مطرح شده در حضور نمایندگان اتاق در هیأت های حل اختالف مالیاتی و نتایج 

تعداد پرونده های  ماه 
 بررسی شده

 نتایج آراء

 تعدیل مالیات و سایر پذیرش نظر حوزه مالیاتی تأیید نظر مؤدی اجرای قرار

 52 17 11 27 107 فروردین

 76 70 37 92 275 اردیبهشت

 80 30 34 111 255 خرداد

 79 5 18 68 170 تیر 

 54 31 37 47 169 مرداد

 29 60 60 67 216 شهریور

 75 25 104 89 293 مهر

 117 16 132 137 402 آبان

 115 14 88 94 311 آذر 

 95 36 68 109 308 دی 

 121 20 110 116 367 بهمن

 165 30 127 127 449 اسفند

 1058 354 826 1084 3322 جمع کل تاکنون
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 همایش و سمینارها

 

 

 

  امور کل اداره همکاری با ”اسالمی شورای مجلس مصوب مستقیم مالیاتهای قانون اصالحات" نموزشی کارگاه برگزاری•
 استان مالیاتی

 اقتصادی فعاالن با ترکیه هیأت مشترک نشست و جلسه•

 موجود های چالش و استان صادرات موضوع با رسانه و تخصصی میزگرد•

  پایدار پذیری رقابت رویکرد با «برندینگ همایش برگزاری »•

 شهرستانی جواد مهندم یاد زنده اندیش خیر نفرین کار داشت نکو•

 نهادین توسعه شرط پیش نمادین، های سرمایه :رنانی دکتر با استان اقتصادی فعاالن تخصصی نشست•

 .مالیاتی امور نموزشی سمینار 4 برگزاری در استان مالیاتی امور کل اداره با همکاری•

  موسسه و ایران اتار همکاری با کار و کسب محیط بهبود رویکرد با دانشگاه و صنعت ملی همایش چهارمین برگزاری•
 ایران اتار پژوهشی و نموزشی
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1395و   1394مقایسه برگزاری جلسات کمیسیون ها در  سال   

 95 سال در که بوده جلسه ( 53 ) شامل 1394 سال در مشورتی و تخصصی های کمیسیون جلسات برگزاری
    مصوبات افزایش به منجر ، جلسات تعداد درصدی سه و چهل افزایش  این است یافته ارتقاء جلسه (106) به

  . است گردیده نیز مربوطه
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 حمل و نقل 1395

 کشاورزی

 سرمایه گذاری

 معدن

 حقوق و قضایی

 صنعت

 محیط کسب و کار

 تجارت
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 تجارت
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1395و   1394مقایسه برگزاری جلسات کمیسیون ها در  سال   
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ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  در مقایسه برگزاری کارگروه مالیات ، تامین اجتماعی و گمرک   
1395و   1394سال   

  هفت و نود به منجر که شده برگزار گمرک و اجتماعی ،تامین مالیات کارگروه جلسه بیست 1394 سال در
   ، است گردیده مصوبه
  و سیصد به منجر که  شده برگزار گمرک و اجتماعی تامین ، مالیات کارکروه جلسه چهار و سی 1395 سال در

 قابل های پرونده تعداد جلسات، تعداد در افزایش 1394 سال با مقایسه در که است گردیده مصوبه دوازه
    .باشیم می شاهد را  صادره مصوبات و بررسی
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مقایسه تعداد پرونده های مورد بررسی قرار گرفته در هیأت های حل اختالف مالیاتی و تأمین  
1395و    1394اجتماعی در  سال   

  تامین مورد 1423 ها پرونده این مجموع  از که است گرفته قرار رسیدگی مورد پرونده ( 2845) ،1394 سال در
 . است بوده مالیات به مربوط مورد 1425 و   اجتماعی

 
  مربوط مورد 3115 تعدادپرونده این مجموع از که است رسیده مورد 6437 به ها پرونده این مجموع 1395 سال در
  .باشد می مالیات به مربوط مورد 3322 و اجتماعی تامین به
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1395و   1394مقایسه ارائه مشاوره های تخصصی در  سال   

 که  پذیرفته صورت اقتصادی فعاالن به تخصصی های مشاوره ارائه مورد شش و چهل و پانصد 1395 سال در
  تلفنی و حضوری مراجعه طریق از که است بوده مشاوره مورد پنج و بیست و صد که 1394 سال با مقایسه در
   است؛ پذیرفته صورت اقتصادی فعالن و اعضاء با ارتباط دفتر با

 مورد 171 ، کار روابط امور به مربوط مورد 123 مالیاتی، امور به مربوط مورد 200 : شامل شده ارائه های مشاوره
  امور به مربوط مورد43و اجتماعی تامین امور به مربوط مورد 63 ، تسهیالت و بانکی امور به مربوط

   .باشد می خرید و المللی بین قراردادهای
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 94مشاوره تخصصی سال  95مشاوره تخصصی سال 
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1395و   1394مقایسه عملکرد مرکز آموزش در سال   
 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

درصدی درآمد حاصل از خدمات آموزشی به 200افزایش 

 94نسبت سال 

درصدی برگزاری سیمنارها،کارگاه و دوره های 100افزایش 

 94آموزشی به نسبت سال 

درصدی برگزاری دوره های متقاضیان کارت  20افزایش 

 94بازرگانی به نسبت سال



1395و   1394مقایسه تعداد ارائه و تهیه پژوهش و تحقیق های صورت گرفته در  سال   
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  کشورهای و ایران با مرتبط بازار ، اقتصاد مسائل مورد در پژوهش و تحقیق مورد چهار و پنجاه 1394 سال در
  یافته ارتقاء پژوهش و تحقیق مورد شش و صد به 1395 سال در رقم این که است گرفته انجام جهان مختلف
  و ایران بازار و اقتصاد شناخت به مربوط های پژوهش و تحقیقات افزایش با رابطه در رشد از حاکی که است
  .باشد می جهان
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1395و   1394مقایسه خدمات  بازرگانی در  سال   
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 اقدامات اجرایی در حوزه کارت بازرگانی اقدامات اجرایی در حوزه کارت عضویت

379 

1590 

343 

1326 

 مقایسه میزان خدمات ارائه شده در حوزه های کارت بازرگانی و عضویت  

 94سال  95سال 



 با تشکر از توجه شما
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