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جلسه هیات رئیسه(  9)برگزاری  نه   

 جلسه هیات نمایندگان( 9)برگزاری نه 
  

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش 5
 مصوبه  33خصوصی با 

جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی 20برگزاری 
مصوبه 91دولت و بخش خصوصی با   

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

گوشه ای از اقدامات و جلسات مهم برگزار شده شش ماه اتاق مشهد   
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(  ب)جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند6برگزاری 
 قانون احکام دائمی توسعه 12ماده 

 برگزاری جلسات شورای نظارت راهبردی تشکلها 

برگزاری چهل و پنج جلسه 
 کمیسیون های تخصصی 

گوشه ای از اقدامات و جلسات مهم برگزار شده شش ماه اتاق مشهد   

جلسه کارگروه امور مالیات، گمرک و تأمین اجتماعی ستاد تسهیل  17برگزاری 
 .   مصوبه اجرایی بوده است 210و رفع موانع تولید استان که دستاورد آن 



برگزاری جلسات ماهانه هیات رئیسه 
 . شورای ملی زعفران ایران

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

پذیرش هیات اقتصادی از سازمان توسعه کانتابریای اسپانیا و برگزاری جلسه مالقات 
با هیات رئیسه اتاق و انجام مذاکره در خصوص برقراری توسعه روابط  تجطاری  بطین    
شرکت های خراسان رضوی و کانتابریای و هماهنگی بازدید از صطنایع جهطت اع طا    

 هیات 
پططذیرش هیططأت مکزیططگ و برگططزاری جلسططات مالقاتهططای عمططومی و 

به ریاست سفیر مکزیطگ در تهطران در اتطاق مشطهد و      2B Bجلسات
مالقات با فعالین اقتصادی استان  و انجام مذاکراتی در خصوص توسطعه  

  رواب  تجاری فی مابین
 ریاست به تاتارستان جمهوری اقتصادی هیات پذیرش
 به تهران در روسیه محترم سفیر و تاتارستان جمهور رئیس
 تاتارستان از اقتصادی هیات همراه

گوشه ای از اقدامات و جلسات مهم برگزار شده شش ماه اتاق مشهد   



برگزاری جلسه هماهنگی بخش خصوصی در  هیات اعزامی بطه تاتارسطتان در محطل    
اتاق به ریاست اقای روشنگ وارائه اطالعات و آمطار مربطوب بطه فعالیتهطا و تجطارت      

 تاتارستان و اقالم وارداتی جمهوری مذکور

  ، آموزشی کارگاه   22 ، آموزشی دوره 24 برگزاری
  و آموزشی سمینار یگ ، خدمت ضمن کالس دوره3

 در آموزشی شورای جلسه یگ برگزاری همچنین
 اتاق آموزش مرکز راهبردی های برنامه تصویب راستای

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

گوشه ای از اقدامات و جلسات مهم برگزار شده شش ماه اتاق مشهد   

  اتحادیه انتخابات )قبیل از عمومی مجامع درجلسات و برگزاری
  و عادی ، ایران پخش صنعت انجمن مهندسی، و فنی خدمات صادرکنندگان

 خراسان، گمرکی العملکاران حق اتحادیه انتخابات ساالنه العاده فوق
 رضوی خراسان استان قیمتی سنگهای و جواهر،نقره طال انجمن موسسین

جلسه هماهنگی مدیران اتاق در 
 ح وراقای مهندس شافعی



برگزاری میز ملی زعفران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نشسطت بطا   
نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ایران و سطازمان  
جهاد کشاورزی و سازمان توسطعه تجطارت ایطران  و بررسطی مسطائل و      

 مشکالت زعفران 

برگزاری جلسه هماهنگی اع طا  هیطأت   
مؤسس انجمطن ططال، نقطره و سطنگهای     

 قیمتی استان 

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
گوشه ای از اقدامات و جلسات مهم برگزار شده شش ماه اتاق مشهد   

پذیرش هیات اقتصادی جمهوری تاتارستان به ریاست رئیس جمهور تاتارستان 
و سفیر محترم روسیه در تهران به همراه هیات اقتصادی از تاتارستان و مالقات 

و انجام مذاکرات اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استان بطا اع طا    B2B های
 هیات در جهت توسعه رواب  اقتصادی

برگزاری جلسه معارفه نماینده جمهوری اسالمی 
در گمرکات بین المللی بروکسل و معارفطه نطا ر   

 گمرکات استان
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گوشه ای از اقدامات و جلسات مهم برگزار شده شش ماه اتاق مشهد   

 نشست فعاالن اقتصادی با کمیسیون صنعت مجلس  

 مشهد بازرگانی اتاق محل در قندهار والی ریاست به قندهار اقصادی هیأت با مالقات
  و رضوی خراسان استان دو مابین فی رواب  توسعه راههای درخصوص مذاکره و

   .قندهار

برگزاری جلسه هماهنگی تعیین هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و 
 ترکمنستان در محل اتاق بازرگانی مشهد  
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 در دست اقدام اقدام شده تعداد مصوبات تعداد پرونده های رسیدگی شده تعداد جلسات

17 202 210 197 13 

 تعداد موضوع درخواست هاتعداد کل  حوزه

 139 تأمین اجتماعی

 128 بدهی و بخشودگی جرایم تقسی  

نهایت مساعدت سازمان نسبت به رسیدگی  
 پروندهمجدد 

9 

 70 مالیات

 57 تقسی  بدهی

 13 بررسی مجدد پرونده و رفع شکایت متقاضی

 1 بررسی شکایت متقاضی  1 گمرک

 210 ----- 210 جمع

ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان  کاری مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک گروه 
 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی  1396ماه نخست سال  6



 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

شرکت رد کمیته و شورااهی 

 استانی

کارگروه هماهنگی  * 

امور اقتصادی ، 

اشتغال و سرمایه  

کمیته پایش تجارت  *  گذاری

1396خارجی سال   

کمیسیون نظارت بر  *  

سازمان های صنفی  

 مشهد

جذب سرمایه  *

گذاری داخلی و  

 خارجی  

شورای مشورتی  * 

صنایع کوچک و  

 متوسط 

ستاد اقتصاد  * 

 مقاومتی

کارگروه انتخاب  *

صادرکننده نمونه  

 1396سال

کارگروه تخصصی  * 

استاندارد سازی ارتقاء  

 کیفیت کاالو خدمات 

کارگروه زیر بنایی،  *

طرح ها و سرمایه  

گذاری ستاد تسهیل و  

 رفع موانع تولید استان

پرونده در   7230بررسی
هیات های حل اختالف 

 مالیاتی 

پرونده در 1739بررسی 
حل اختالف هیأت های 

  تأمین اجتماعی

بررسی پرونده های 
تشخیص  مطالبات 
تامین اجتماعی و 

امور مالیاتی  

96شرکت در کمیته و شوارهای استانی سال   



 مصوبات ردیف

 وضعیت مصوبه نوع مصوبه

ملی و 
 فراگیر

 اجرا شده استانی
درحال پ
 یگیری

اجرا 
 نشده
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 و گفت شورای اع ا  ترکیب در تغییر با رابطه در کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 12 ماده گردید مقرر
 .شود ارسال شورا اع ا  برای دولت هیات در مصوبات طرح نحوه و خصوصی بخش و دولت گوی
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 بخش و دولت گوی و گفت شورای در جواهری محمدرضا حسینی، حسن یزدانبخش، عبداهلل آقایان ع ویت
  و دولت گوی و گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه دستورالعمل1 ماده د بند 4 قسمت موضوع استان خصوصی

   .گرفت قرار تصویب مورد (16/11/1390 مصوب کار و کسب محی  بهبود قانون 13 ماده تبصره) خصوصی بخش

3 

و شهرداری با  5نظر به ضرورت تعیین تکلیف صنایع مستقر در محور غرب مشهد و اختالف فی مابین کمیسون ماده 
قانون رفع موانع تولیطد و مصطوبه ابالغطی هیطات محتطرم دولطت در سطفر         55صنایع این محور و با عنایت به ماده 

به مشهد و سایر مستندات موجود در فرآیند شکل گیری پرونده، مقطرر گردیطد حسطب     1391اردیبهشت ماه سال 
دستور و تاکید استاندار محترم با رویکرد حل و فصل اختالفات موجود جلسه ای با ح ور مسئولین محترم ذیرب  و 
یا نمایندگان تام االختیار ایشان، از جمله معاونین محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطابع  و امطور عمرانطی    

، راه و شهرسازی، فرمانداری مشهد، شورای شهر، سطازمان  5استانداری، دستگاه ق ایی، شهرداری، کمیسون ماده 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، محی  زیست، اتاق بازرگانی، صطنایع، معطادن و کشطاورزی، خانطه     
صنعت و معدن، انجمن مدیران صنایع، گروه صنایع محور غرب در محل دبیرخانه شورا تشکیل شطود و در خصطوص   

واحد و کلیه واحدهای صنعتی محور غرب و و جوه مطورد درخواسطت    35موضوعات مطرح شده بویژه تعیین تکلیف 
شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده و شاخص های تعیین شده در اینخصطوص بررسطی و زمینطه حطل و فصطل      

 .موضوع را فراهم نموده و نتایج صورت گرفته به شورای گفت وگو ارائه گردد

  

 اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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 موضوع) خصوصی بخش و دولت گوی و گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه اصالحی العمل دستور اصالحی موراد
  مورخ ص/1977/27 شماره نامه  بموجب که (16/11/1390 مصوب کار و کسب محی  بهبود قانون 13 ماده تبصره

 و نکات رعایت ضرورت بر و مطرح جلسه در بود، گردیده ابالغ ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق 16/3/96
 .گردید تاکید اصالحی موارد

  

5 
 و گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه اصالحی دستورالعمل1 ماده د بند 4 قسمت موضوع جدید اع ا  ع ویت

 و گفت شورای در (16/11/1390 مصوب کار و کسب محی  بهبود قانون 13 ماده تبصره) خصوصی بخش و دولت گوی
 .گرفت قرار تصویب مورد استان خصوصی بخش و دولت گوی
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 خصوصی بخش و دولت گوی و گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه اصالحی دستورالعمل 4 ماده اجرای ضرورت بر
  جلسه، 3 تا حداکثر و خاص موارد در نماینده اعزام خصوص در ماده این 1 تبصره و شورا اصلی اع ا  ح ور بر  مبنی
 ح ور که اع ایی و اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان ح ور موضوع شورا دبیرخانه گردید مقرر و شد تاکید

 .کند پیگیری مکتوب بصورت دارند جلسات در کمرنگ

  

 اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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 زیست مالحظات رعایت بر تاکید ضمن استان، اشتغال و تولید از حمایت ضرورت و اقتصادی شرایط به توجه با مشهد غرب محور صنایع با ارتباط در
  یا شناسایی کارت اصولی، موافقت برداری، بهره پروانه مدارک از یکی دارای که مشهد غرب محور در مستقر واحدهای کلیه برای گردید مقرر محیطی

  سال در وزیران محترم هیات مصوبه وفق صنعتی مجاز فعالیت عنوان با کار پایان موجود، تولیدی فعالیت ادامه جهت باشند می صنعتی تاسیس جواز
 زیست های شاخص و استانداردها رعایت صورت در مشهد، غرب محور در مستقر صنعتی واحدهای های فعالیت تداوم ممنوعیت رفع بر مبنی 91

  و موجود صنعتی فعالیت تغییر بر مبنی صنعتی واحد خواست در صورت در است بدیهی شود؛ صادر دیگری الزام هیچ بدون شهرداری توسط محیطی،
 زمان در تفصیلی طرح های سرانه براساس محدوده به ورود عوارض جدید و دیگر غیرصنعتی فعالیت هرگونه انجام و کاربری تغییر برای مجوز اخذ

 تفصیلی طرح کمیسیون 21/5/1394 مورخ مصوبه اینکه ضمن شد خواهد پرداخت روز نرخ به دیگر کاربریهای از هریک به صنعتی از کاربری تغییر
  قید هیچ بدون و  محیطی زیست های شاخص و استانداردها رعایت صورت در صرفاً صنعتی کاربری تثبیت بر مبنی (5 ماده کمیسیون) مشهد شهر

 اجرای و مسیر بازگشایی در تسریع جهت نیز غرب محور در مستقر واحدهای گردید مقرر همچنین ضمناً.گیرد قرار اقدام مورد گردید مقرر دیگری
 به توجه با را محدوده به ورود سهم از شده آزاد متراژ میزان و نموده سازی آزاد را مصوب طرح مسیر در میزان آزادی بزرگراه ساماندهی های پروژه

 بعنوان شهرداری توسط صادره فعالیت کار پایان  در محدوده به ورود سهم از شده آزاد متراژ بودن بیشتر صورت در و کسر صنعتی موجود فعالیت
 از شهرداری حقوقات بایست می مسکونی، یا تجاری به صنعتی از کاربری تغییر جهت مالک درخواست ارائه زمان در و شود می منظور مالکین طلب
 و کسر عرصه، بابت از شهرداری حقوقات از بخشی عنوان به مالک توسط شده آزاده متراژ و محاسبه عمل مالک روز ضوابط اساس بر عرصه بابت

 . گردد پرداخت مالک توسط الباقی
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یا   ه ومقرر گردید معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل و نقل بین المللی برای حمل کاالهای دارای راهنامه بین المللی و یا اظهارنام
قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مصادیق صدور خدمات به خارج از  13پروانه گمرکی و یا سایر اسناد مثبته مبین خروج کاال از کشور ، وفق ماده 

توسط  4/10/95مورخ  200-95-67و شمار  29/8/92مورخ  15322، شماره 14/1/87مورخ  656کشور تلقی می گردد و نیز بخشنامه های شماره 
ش  اداره کل امور مالیاتی استان اعمال شده و چنانچه در اینخصوص با ابهامی مواجه می باشند یک نسخه از مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخ

با   ای خصوصی استان را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب توسط استانداری محترم طی انجام مکاتبه 
 .جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور و ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری گردد

  



  دبیرخانه به استان کشاورزی و ،معادن صنایع بازرگانی، اتاق آب و کشاورزی کمیسون توسط که استان پروتئین عرضه پایانه ایجاد طرح کلیات•
 این در دولت محترم هیات مصوبه و طرح اجرای ضرورت و اهمیت به نظر شد ومقرر گرفت قرار تصویب مورد بود گردیده پیشنهاد گو و گفت شورای
 حضور با و استان کشاورزی جهاد سازمان مسئولیت با کارگروهی جلسه، این برگزاری از بعد روز 15 ظرفمدت حداکثر رابطه،

 کل اداره زیست، محیط کل اداره شهرسازی، و راه کل اداره مشهد، شهرداری االختیار تام نمایندگان
 و تشکیل کارگروه این تشخیص حسب ذیربط دستگاههای سایر و طرح مجری و اصناف اتاق دامپزشکی،

 تلقی شورا مصوبه عنوان به کارگروه این مصوبه نمایند، اقدام درخواست مورد زمین تکلیف تعیین به نسبت
 .گردد می

 امتیازات از گیری بهره منظور به و رضوی خراسان فناوری و علم ویژه منطقه اساسنامه تصویب به عنایت با•
 اجرای در را اساسنامه این ضوابط کلیه ذیربط اجرایی دستگاههای و طرح مجری گردید مقرر منطقه، این

 .نمایند لحاظ استان پروتئین عرضه پایانه ایجاد
  پیشنهاد گو و گفت شورای دبیرخانه به صادرکنندگاناستان اتحادیه توسط که کارخانه تولیدبدون پروانه صدورمجوز طرح اصلی هدف اینکه به نظر •

 خالی، های ازظرفیت استفاده برندینگ، توسعه ، بود گردیده
  اساس بر ثابت گذاری سرمایه بدون چرخه دریک صرفا محصول به اولیه مواد وتبدیل است کارخانجات محصوالت بازاریابی و درگردش سرمایه تامین

 پیگیری را طرح این موضوع نامه آیین ابالغ در تسریع موضوع استان تجارت و ومعدن صنعت سازمان گردید مقرر لذا شود، می انجام برندمدنظر
 .نمایند

  دبیرخانه به استان کشاورزی و معادن صنایع بازرگانی، اتاق مالی تامین و گذاری سرمایه کمیسون توسط که خزانه تسویه اوراق صدور فرایند در•
 در پیمانکاران توسط ابرازی مالیات بودن قطعی به توجه با ، 1396 سال بودجه قانون5 تبصره و بند باستناد بود گردیده پیشنهاد گو و گفت شورای

 سایر و کشور مالیاتی سازمان به قطعی های بدهی جزو پیمانکاران توسط مالیاتی اظهاری خود مبالغ که گردید مقرر و مالیاتی،توافق اظهارنامه
 .گردد فراهم بدهی تهاتر امکان و گردیده لحاظ اجرایی های دستگاه

 ظرف حداکثر موضوع اهمیت به باعنایت گردید مقرر خزانه، تسویه اوراق صدور فرآیند خصوص در اصالحی پیشنهادات ارائه موضوع خصوص در•
 شورا این از نمایندگی به استان خصوصی بخش و دولت گوی و گقت شورای دبیرخانه مسئولیت با کارگروهی جلسه، این برگزاری از بعد روز 10 مدت

 خصوصی و تعاونی حقوقی و حقیقی اشخاص نمایندگان و امورمالیاتی کل ،اداره دارائی و اقتصادی امور سازمان االختیار تام نمایندگان حضور با
 پیشنهادات و نمایند اقدام گو و گفت شورای دبیرخانه پیشنهادات و خزانه تسویه اوراق صدور فرآیند بررسی به نسبت و تشکیل موضوع این با مرتبط
 و دارایی و اقتصاد امور محترم وزیر به شورا و استانداری طریق از استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای مصوبه عنوان به شده نهایی
 .گردد منعکس کشور خصوصی وبخش دولت گوی و گفت شورای رئیس
 صادرات،دفتر بانک با رضوی خراسان کاران آلومینیوم صنایع تعاونی شرکت اولیه مواد واردات سفارش ثبت قرارداد موضوع با رابطه در گردید مقرر

  بانکها هماهنگی شورای و صادرات کاران،بانک آلومینوم صنایع تعاونی شرکت تعاون، دعوتاتاق با رضوی خراسان استانداری اقتصادی امور هماهنگی
 آورند بعمل الزم پیگیری مرکز طریق از استان در تفاهم عدم درصورت و نماید فصل و حل گفتگو و تفاهم طریق از و راپیگیری موضوع
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 :توافقات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت و گو به شرح زیر مورد تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد
اماور مالیااتی    کال پذیرش هزینه تنزیل اسناد خرانه اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار گرفته است به عنوان هزین های قابل قبول مالیااتی توساط اداره    1-

 .استان و شورای گفت وگوی کشور پیگیری شود وعیناً پیشنهادات توسط اداره کل امور مالیاتی به دفتر فنی در تهران ارسال گردد
 .پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با این اوراق و فرآیندهای مرتبط با آن به عنوان دستور کار دبیرخانهشورای گفت وگو در نظر گرفته شود 2-
د و در اشا رفتار سیستم مالیاتی در خصوص تسویه بدهی های مالیاتی از طریق پرداخت نقدی مالیاات و از طریقتهااتر و صادور اوراق تساویه بصاورت یکساان ب       3-

باشد،بخشاودگی کال   مای  استفاده از اوراق تسویه و تسویه بدهی مالیاتی،جرایم مالیاتی قابل بخشش که وفق قانون در حوزه اختیارات مدیر کل امور مالیاتی استان 
 این موضوع در راستای. این جرایم از طریق شورای گفت و گو مورد پیگیری قرار گیرد

 .افزایش متقاضیان استفاده از این اوراق است
ابالغ گردد تا امکان ن توسط اداره کل امور مالیاتی استان صورتجلسه صدور او راق تسویه خرانه بایستی به حوزه های مالیاتی اداره کل و شهرستانهای تابعه استا 4-

 .استفاده از این توافقات در سطح استان فراهم شود
ی در یک اساتان  لتبه منظور کاهش هزینه های تردد به مرکز و تفویض برخی از اختیارات ملی به استان پیگیری شود تادر مواردیکه دستگاه طلبکار و بدهکار دو 5-

 .قرار دارند، فرآیند اوراق تسویه خزانه تامرحله صدور در استان انجام شود و کل فرآیند اعم از بودجه استانی و ملی به استان تفویض شود
ن با دعاوت  آ با هدف استفاده از ظرفیت های موجود همایشی با موضوع تسری استفاده از ظرفیت اوراق تسویه خزانه جهت پروژه های غیر عمرانی و چالش های 6-

 .از جناب آقای دکتر اکرمی معاون  محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برگزار شود 
چاون نرخناماه،   همدر ارتباط با نحوه مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعاالن شاغل در صنف هتل داران، صرفاًعملکرد مالک عمل قرار نگیارد بلکاه ماوارد     7-

 .درصد اشغال، ظرفیت اشغال، دوران پیکو غیر پیک، تخفیفات داده شده به مسافرین و محدودیت زمانی مد نظر قرار گیرد
 :در خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی 8-

اقداممی نمایند از ماخذ کارمزد دریافتی، مشامول مالیاات و عاوارض    ..... دفاتری که به ارائه خدمات فروش بلیط هواپیما یا قطار برای شرکت ه ای هواپیمایی و (الف
در خصوص خدمات به آژانس های دیگر جهت تکمیال تورهاای مساافرتی باا ارائاه      ( ب.موضوع قانون بوده و مالیات و عوارضمتعلقه از کارمزد دریافتی مطالبه گردد

شاامل خادمات   ) دفاتری که اقدام به ارائه خدمات گردشگری به مشتریان خاود (ج.قرارداد فی مابین،مالیات و عوارض متعلقه از ماخذ کارمزد دریافتی محاسبه گردد
از طریق برگزاری تورهای داخلی و خارجی نمایند، ماخذ مورد محاسبهمالیات و عوارض از مبلاغ کال صورتحسااب    ( ویزا، اجرای تورهای خارجی، هتل، غذا و گشت

 که توسط( با رعایت موارد معاف و مشمول )های ارائه شده
برگ های تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که تا کنون قطعی و به مودی اباالغ  (د.آژانس برای مشتریان به صورت جداگانه صادر گردیده است، محاسبه گردد

 1506تصمیم گیری تفاهمنامه شماره . / نشده، مبنا باشد
ران مشاهد باه   ذیمقرر گردید انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی، اتحادیه هتل دارانمشهد و اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمانپ 9-

 عنوان نمایندگان قانونی صنف مورد نظردر مراجعه به اداره کل مالیاتی بوده و در صورت هرگونه اتخاذ تصمیم در این خصوص، از تشکلهای
 در خصوص مطالب مطرح شده در حوزه اصناف و مشکالت ضوابط نصب تابلوهای LED -10توسط سازمان .مذکور دعوت بعمل آید

متر و طول آن به میزان دهانه واحاد تجااری و همچناین بارای     1,4میادین شهرداری،مقرر گردید کالبد تابلو معرف کاربری برای واحدهای تجاری به عرض حداکثر 
صانفی و  .متر به طوری که حد باالی تاابلو از ساطح معبار از شاش متار تجاوزننمایاد       2مترباشد، عرض تابلو شناسایی حداکثر  3واحدهایی که ارتفاع آن بیشتر از 

LED -11 مقرر گردید مسئولیت تایید و استانداردسازی رنگ های مورد استفاده در تابلوهای 
 کیفیت تابلوهای مذکور توسط اداره کل استاندارد استان صورت پذیرد
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 با عنایت به اختالف فی مابین تامین اجتماعی و انبوه سازان در زمینه چگونگی کسر میزان حق بیمهاز قراردادهای مشارکتی انبوه سازان با 1-:مصوبات ( ب
 ضوی طین رشهرداری و با توجه به توضیحات مسئول ین ذیربط اداره کل تامین اجتماعی و در نظر گرفتن ماهیت کار، مقرر گردید استانداری محترم خراسا

توافقات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت و گو به شرح زیر مورد تصویب شورا قرار  ( ملی و فراگیرالف.مکاتبه ای موضوع را از مرکز پیگیری نماید
 موضوع به صراحت قید شدن امکان تهاتر با بدهی های واحدهای پیمانکار که دولت به آنها بدهی 1:گرفت و مقرر شد

ترتیبی اتخاذ شود تا از طریق اداره کل امور مالیاتی، اداره  2-.دارند، به سازمان تامین اجتماعی نیز در آیین نامه اجرایی اوراق تسویه خزانه مورد یپگیری قرار گیرد
و قابلیت خرید دین مورد پیشنهادو پیگیری قرار ( تضامین)کل امور اقتصاد و دارایی و شورای گفت و گوموضوع قابلیت پذیرش بودن اسناد خزانه به عنوان وثایق

درصد مجموع  15قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مبنای محاسبه حق بیمهکارگران ساختمانی،  5با عنایت به اینکه بر اساس ماده  1مصوبات ( ب.گیرد
تامین رض عوارض شهرداری است که در فرآیند صدور پروانه دریافت میگردد لذا پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص پیشنهاد اخذ عوا

صاد مقاومتی کشور اقتاجتماعی بر اساس متراژ مربع و نفر روز و بر مبنای پیشرفت پروژه و به صورت مرحله ای تاکیدداشتند ولی با توجه به طرح موضوع در ستاد 
 مقرر گردید نتایج طرح موضوع ازمرکز استعالم و در صورت عدم رفع آن بعنوان مصوبه شورای گفت و گوی استان بصورت ملی با هدف

از آنجاییکه در آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بخش   2-.ایجاد رونق در صنعت ساختمان مورد پیشنهاد و پیگیری قرار گیرد
درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی می شوند و با عنایت  20کشاورزیبه صراحت عنوان گردیده است مشمولین نظام صنفی کشاورزی از جمله کارفرمایان نیز شامل 

یا تسری این  فیتینکه اینگونه افراد بعنوان کارفرما دربخش کشاورزی به همراه سایر کارگران مشغول فعالیت هستند و از طرفی تامین اجتماعی دالیل عدممعا
ک به اشتغال و  کم قانون به کارفرمایان بخش کشاورزی تامین نشدن منابع الزم از سوی دولت اعالممی دارند، لذا مقرر شد با توجه به نقش موثر این قانون در

 سرمایه گذاری در
مراتب به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور منعکس تا ضمن طرح، تامین اعتبارموضوع از طریق دولت محترم به هر نحو ممکن مورد ( لف:روستاها 

موضوع تامین اعتبار معافیت بیمه ای یا پرداخت بیمه سهم کارفرما توسط دولت از طریق وزارتجهاد کشاورزی بعنوان متولی بخش و اداره ( ب.پیگیری قرار گیرد
.کل استانی و استانداری محترم خراسان رضوی پیگیری شود  
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کمیسیون صنایع و معادن مجلاس شاورای اساالمی و شاورای گفتگاوی       به منظور پیگیری امور مرتبط با مسائل حوزه صنعت و معدن، مقرر گردید کمیته مشترک همکاریهای
 :دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی بصورت زیر تشکیل گردد

اعضاء کمیته مشترک همکاری باه شارح ذیال مای     ( ب.دبیرخانه کمیته مشترک همکاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی مستقر می شود( الف
 .دو نفر از اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با معرفی ریاست کمیسیون -:باشند

 .دو نفر از فعاالن اقتصادی مرتبط با معرفی اتاق بازرگانی خراسان رضوی -
 .نمایندگان تام االختیار استاندار خراسان رضوی -
 .یک نفر نماینده از مجامع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با معرفی مجمع مذکور -

 دبیرخانه شورای گفتگو متعهد می شود جلسات کمیته مشترک را به طور مستمر و در فواصل: تبصره
 .ماهیانه حسب مورد در مشهد یا تهران تشکیل دهد

کار گیرد و دبیرخانه  بهمقرر گردیدکمیته مشترک تمام تالش خود را جهت پیگیری و اجرایی شدن موضوعات مرتبط در مباحثصنعت و معدن در قالب تفاهم نامه فی مابین  2-
 گزارش اقدامات را به استاندار محترم خراسان رضوی و رئیس شورای گفت و گو، ریاست محترم اتاق شورای گفت و گو موظف گردید

 .شورای اسالمی به صورت مکتوب پیرامون موضوعات زیر منعکس نماید بازرگانی،صنایع و معادن ایران و خراسان رضوی و ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس
 سهم نابرابر بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها در پرداخت مالیات 2-1-
 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آالینده 38ماده  1تبصره  2-2-
 تعدد نهادهای نظارتی و تعدد مراجعات بازرسان دستگاهها 2-3-
 (تولید بدون کارخانه)صدور پروانه بدون کارخانه 2-4-
 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 7اجرایی شدن ماده  2-5-
 برنامه ریزی صحیح برای کنترل صدور مجوزهای تولیدی بیشتر از نیاز بازار داخلی وکشورهای هدف 2-6-
 قانون تجارت141قانون مالیات های مستقیم در خصوص واحدهای مشمول ماده  149تبصره یک ماده  2-7-
 قوانین حمایتی از شرکت های با مالکیت و سرمایه گذاری کامالً خصوصی به منظور تقویتشرکتهای بزرگ خصوصی 2-8-
 ایجاد بودجه خاص برای بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آنکاهش سهم کارفرما به منظور حمایت از تولید 2-9-
 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه پرداخت مالیات فعاالن 147ماده  3تبصره  2-10-

ایجااد   11-2- 1اقتصاادی  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: توزیع نسخ03: کد مدرک -QMS-RE-75 10: تاریخ بازنگری 02: شماره بازنگری -1396-03
توسعه برندهای ملی و پذیرش دارایی های نامشهود به عنوان اعتبار و وثیقه نزد بانک هاا   قوانین مرتبط با مالکیت فکری و ارزش گذاری دارایی های نامشهود به منظور کمک به

 از شرکت های پیشرو و شرکت های دانش بنیان با هدف حمایت
 پیشنهاد تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت 2-12-
 دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی 2-13-
 اختصاص و تصویب اعتبارات الزم به سازمان توسعه تجارت به منظور انجام تعهدات سنواتگذشته سازمان در پرداخت جوایز صادراتی 2-14-
 فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها 2-15-
 ساله واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافت 20شفاف سازی معافیت های  2-16-
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 عدم تناسب اخذ حقوق دولتی از معدنکاران با میزان استخراج واقعی ساالنه 2-17--
قانون امورگمرکی در خصوص ایجاد پنجره واحاد در بخاش صانعت و     3قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بندح ماده  57ماده  6اجرای قانون تبصره  2-18-

 معدن
 قانون اصالح قانون معادن 14ماده  4اجرای تبصره  2-19-
 قانون اصالح قانون معادن 5ماده  3اجرای تبصره  2-20-
 اصالحات الزم در ترکیب اعضای شورای معادن تفویض شده استانی با رویکرد مشارکت بخشخصوصی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها 2-21-
 قانون اصالح قانون معادن 6ماده  2اجرای تبصره  2-22-
 1قانون معادن و تبصره  19اجرای ماده  24-2-قانون اصالح قانون معادن ،  13ماده  3قانون اصالح قانون معادن و  9اجرای ماده  2-23-
 قانون اصالح قانون معادن 16اجرای ماده  2-25-
 شناسایی و ایجاد ماهیت تنبیهی برای عدم اجرای قوانین 2-26-
 اصالح قوانین مربوط به یارانه هایی که به صندوقهای حمایتی اختصاص می یابد در جهتحمایت از تولید 2-27-
 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نظر خواهی از بخش خصوصیهنگام تدوین قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها 3و 2اجرای مواد  2-28-
 واقعی شدن نرخ ارز به منظور واقعی شدن توان رقابت بین المللی صنایع کشور 2-29-
 تصویب قوانین حمایت از تحریک تقاضا در داخل کشور و تشویق به خرید کاالهای داخلی 2-30-
 وضع قوانین و مقرراتی به منظور الزام بخش دولتی به پذیرش رایزنان بازرگانی و نمایندگانوزارت امور خارجه منتخب از بخش خصوصی 2-31-
 توزیع نامناسب بودجه های دولتی در استان خراسان رضوی 2-32-
 قانون مالیات های مستقیم در خصوص هیات های حل اختالف مالیات 244ماده  2بند  2-33-
 1اجرای مواد  34-2-دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: توزیع نسخ03: کد مدرک -QMS-RE-75 10: تاریخ بازنگری 02: شماره بازنگری 

قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چاارچوب   قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتباط با تسویه همزمان بدهی های 2و 
 مقررات مربوط و تسویه

 از اشخاص مزبور( وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی)آن با مطالبات قطعی دولت 
 اختصاص ارز مبادله ای به خرید ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی درجهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری 2-35-
 اختصاص یارانه حمل و نقل جهت کاهش بهای تمام شده محصوالت 2-36-
 قانون رفع موانع تولید در ارتباط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 34اجرای ماده  2-37-
 حضور مستمر نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانخراسان رضوی 2-38-
 اخذ پایانکار برای واحدهای صنعتی و تولیدی که در حریم شهرها قرار دارند 2-39-
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 کمیسیون بهیود محیط کسب و کار و کارآفرینی 
 :مصوبات جلسه اول

 1396تصویب برنامه   های کمیسیون در سال •

 ارسال نظرات کمیسیون در خصوص گزارش پایش محی  کسب و کار به اتاق ایران•

 تعیین مفادی از قانون بهبود مستمر محی  کسب و کار که اجرایی نشده و پیگیری کمیسیون جهت اجرایی شدن آنها•

 انجام پروژه تحقیقاتی به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود رتبه ایران در شاخص حل و فصل ورشکستگی بانگ جهانی توس  کمیسیون•

 : مصوبات جلسه دوم مشترک با کمیسیون صنعت

بندی و اعمال نظرات اع ای دو کمیسیون در مطالب ارائه شده کمیسیون صنعت جهت طرح در جلسه با اع ای محترم کمیسیون صنایع و معادن   جمع•

  مجلس شورای اسالمی و لحاظ در پیوست تفاهمنامه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون مذکور

  دریافت نظرات کارشناسان دادگستری در خصوص فرآیند ورشکستگی•
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 : کمیسیون تجارت
 :مصوبات جلسه اول

 : کمیسیون تجارت به شرح زیر 1396تصویب برنامه های سال . 1

 : توسعه رواب  تجاری ایران و روسیه با محوریت استان خراسان رضوی از طریق•

  B2Bبرگزاری همایش با ح ور هیأت تجاری از روسیه و نشست های •

 انجام تحقیقات در خصوص الگو  های مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری کشور روسیه •

 : بررسی عوامل موثر بر قیمت تمام شده کاال  های 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 استراتژیگ استان •
کتطاب و  یطگ  انتقال تجربیات صادرکنندگان نمونه ملی استان خراسان رضوی به کارآفرینان جوان از طریق مصاحبه با آنهاو گردآوری مصاحبه  ها در قالب •

 رونمایی در روز ملی صادرات 

 شناسایی کاال  های مزیت دار صادراتی استان در راستای تکمیل برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی •

 برگزاری همایش : توسعه رواب  تجاری ایران و عمان با محوریت استان خراسات رضوی از طریق•

 انجام تحقیقات در خصوص الگو  های مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری کشور عمان •
رسال خالصه ای از برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی در سال های برنامه ششم توسعه کشور برای اع ای کمیسطیون جهطت ا هطار نظطر تطا      ا -2

 جلسه آتی 

 ددگر اعزام هیأت به عمان از اتاق با مسئولیت آقای توکلی زاده در اردیبهشت ماه اعالم گردید، مقرر گردید جزئیات هیأت به اع ا اطالع رسانی -3

 : مصوبات جلسه دوم
 ارسال مشکالت اع ای کمیسیون به سازمان امور مالیاتی از طریق کمیته مصوب کارگروه توسعه صادرات•
ه با توجه به استقبال اع ای کمیسیون و طرح سواالت مختلف و پاسخ گو بودن جناب آقای یعقوب نژاد مقرر گردید هماهنگی الزم جهطت تشطکیل جلسط   •

 .مشترک کمیسیون صنعت و معدن با ح ور ایشان جهت بررسی مسایل مالیاتی حوزه تولید و معدن صورت پذیرد
 : مصوبات جلسه سوم

 دردست ارسال•

 : مصوبات جلسه چهارم
 بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص استفاده از  رفیت   های بانگ توسعه صادرات در جهت گسترش صادرات استان •

 : مصوبات جلسه پنجم
مقرر شد موضوع برقراری خطوب پرواز مشهد به کشور  های هدف صادراتی در مرحله اول از طریق شطرکت   هطای هواپیمطایی داخلطی و سطپس از طریطق       1.

 . شرکت   های خارجی از طریق استانداری پیگیری گردد
بطا   الدبا توجه به موارد طرح شده در جلسه مقرر گردید در مورد عدم رعایت حقوق تولیدکنندگان پایین دست توس  شرکت   های دولتی پتروشیمی و فو2.

 . فرماندهی اقتصاد مقاومتی مکاتبه شود
 . مقرر شد از سازمان توسعه تجارت خواسته شود مشوق ح ور در نمایشگاه همزمان با برگزاری نمایشگاه پرداخت گردد3.
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 : کمیسیون حقوق و قضایی
 

 

  :ه اولمصوبات جلس

 .تصویب بر پیگیری حقوق مالکیت معنوی بنگاه   های اقتصادی توس  کمیته مربوطه•

 .مصوب شد جلساتی متعدد و مکرری در خصوص بررسی تخصصی حقوقی به طرح مبارزه با جرائم اقتصادی به منظور رفع نواقص موجود انجام پذیرد•

تصویب بر تشکیل کارگروهی با مدیریت جناب آقای حسنی و ح ور حقوقدانان و افراد متخصص در زمینه اقتصطاد بطه جهطت بهطره بطرداری و بررسطی       •

  .تخصصی تر طرح مبازره با جرائم اقتصادی

 . تصویب بر دعوت از اع ای محترم مجلس در جلسات بازبینی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی•

 تصویب بر ارسال نامه درخواستی بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در کانال تلگرام گروه کمیسیون حقوقی توس  دبیر محترم•

 : مصوبه جلسه دوم

تصویب بر دعوت از جناب آقای رفسنجانی رئیس شورای حل اختالف و جناب آقای مرت وی طی جلسات آتی کمیسون جهت تبیین شعبه تخصصی حطل  •

 اختالف در حوزه حمل ونقل و تجارت

 .تصویب بر دعوت از اع ای صاحب نظر و مؤثر در کارگروه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی•

 .مصوب گردید طرح مذکور در جلسات کارگروه تفصیال بررسی گردد و در جلسات کمیسیون فق  اجماال مورد بحث قرار گیرد•

 : مصوبه جلسه سوم

تصویب بر همکاری کمیسیون با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مشکالت و موارد وابسته به کمیسیون و معرفی اع ایی از کمیسطیون  •

  .به عنوان نماینده به شورا جهت شرکت در جلسات شورا

ابطال بخش نامه   های مالیاتی مغطایر بطا   )و کمیته مالیات ( برگزاری سمینار و انجام پروژه ارزش  گذاری برند)مصوب شد موارد مسکوت کمیته مالکیت فکری •

  .توس  دبیر کمیسیون پیگیری و در جهت عملی نمودن و اجرای آن اقدامات الزم صورت گیرد( قانون

 دعوت از مدیران و مقامات سازمآنهادر جلسات کمیسیون جهت پیگیری مصوبات•
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 :کمیسیون حمل و نقل و رتازنیت
 :  مصوبات جلسه اول

 . سایر موضوعات در حوزه حمل و نقل اعم از ریلی، دریایی، هوایی و جاد  های در دستور کار قرار گیرد •
 . بسته حمایتی ترانزیتی تهیه و از سوی کمیسیون پیشنهاد گردد•
 .  پیگیری کمیته مربوطه جهت بازنگری آیین نامه  تأسیس شرکت   های حمل و نقل بین المللی•
 .  برگزاری همایش تخصصی حمل و نقل و ترانزیت در سال جاری•

 : مصوبات جلسه دوم
بدیهی است وفق دریافت نطرات در ططول  . پانزده روز قبل از برگزاری جلسات کمیسیون، اع ا  نظرات و پیشنهادات خود را در مورد دستور جلسه ارائه نمایند•

ی سطایرین  بطرا جلسه برای آن دسته از اع ا  که در امر ارسال نظرات مشارکت داشته اند زمان سخنرانی در نظر گرفته خواهد شد و البطاقی زمطان باقیمانطده    
 .زمانبندی خواهد شد

 .جلس  های با مدیر کل امور مالیاتی و با ح ور هشت نفر از اع ا  کمیسیون در مورد بحث مالیات برگزار گردد•
، حطق  (آقای امتی، آقای عطایی)نفر از اع ا ی انجمن  2میزگردی در خصوص مشکالت حساس دوغارون از کمیسیون حمل و نقل که متولیان آن اتاق مشترک،•

است با رسانه ( آقای هژبر، آقای فرخی، آقای خادم زاده، آقای فیض محمدی)، اتحادیه صادرکنندگان وچهار نفر از اع ا ی کمیسیون (آقای قندچی)العمل کاران
 صورت پذیرد

 : مصوبات جلسه سوم
یتطی  انزمصوب گردید اع ا کمیسیون پیشنهادات و نظرات خود را مبنی بر موارد مطرح شده که در گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای حل مشطکالت تر •

 . گفته شد و قرائت گردید را به آقای زمانیان ارائه دهند
شرکت  ها را مورد بررسی قرار دهند و جلس های با ح ور نماینده محترم دارایی و مالیات برگزار  1395اداره محترم دارایی و مالیات هر چه زودتر دفاتر سال های •

که افزایش چشمگیری در اعمال مالیات عملکرد داشته است که  1394همچنین دفاتر سال . گردد تا مشکالت مربوب به این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد 
ال ص سط این افزایش منجر شده است که در حق شرکت های حمل و نقل اجهاف شود و فشار زیادی را متحمل شوند و مقرر شد که شرکت  ها برای برگه تشطخی 

 . خود اعتراض نمایند تا به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود  1394
نهادات و پیشط مصوب گردید کمیت های با ح ور پنج نفر از اع ا  کمیسیون که در زمینه بیمه و مالیات اطالعات کافی و تخصص دارندتشکیل گردد که مطالب، •

جمع بندی گردد، که در جلسه بعدی کمیسیون با دعوت از مسئولین محترم اداره دارایطی جهطت ح طور    ( امور مالیاتی و بیمه )مشکالت مربوطه در این زمینه 
 . درجلسه این مطالب جمع بندی شود تا در جلسه مربوطه عنوان و مطرح گردد

، حطذف مصوب گردید کمیت های جهت بررسی موارد پیشنهادی اصالح آیین نامه تاسیس شرکت های حمل و نقل و ترانزیت که این پیشنهادات و نظرات جهطت  •
ساعت قبل از تشکیل جلسه بعدی  1اصالح یا اضافه نمودن موارد آیین نامه تشکیل گردد در دو جلسه که جلسه اول آن در دو هفته دیگر و جلسه دیگر حدود 

 . کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت برگزار گردد تا مطالب جمع بندی و به نتیجه نهایی برسد 

 : مصوبات جلسه چهارم
 . آهن مکاتبه گردد ونقل ریلی به صادرکنندگان به عنوان پیشنهاد کمیسیون به اداره کل راه موضوع تخفیف کرایه   های حمل•

 بیان علل کاهش ترانزیت در حمل و نقل جاد  های و ارائه راه کار  های مناسب در این زمینه : برگزاری نشست خبر با عنوان•

 دعوت از متولیان حمل و نقل و ترانزیت در جلسات اصلی کمیسیون •
 . تدوین و ارائه بسته پیشنهادی در خصوص صنعت حمل و نقل در قالب پروژه پژوهش مطالعاتی•
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ری و تأمین مالی   کمیسیون سرماهی   گذا
 

  :جلسه مصوبات

 گذاری  سرمایه تشویق و تسیهل جهت در داراولویت موانع رفع جهت راهکار ارائه•

 گذاری  سرمایه تشویق و تسیهل جهت در داراولویت موانع رفع جهت راهکار ارائه•

   گذاری  سرمایه رویپیش مؤثر موانع تعیین رویکرد با اقتصادی موجود ساختار بررسی•

   خصوصی بخش گذاری  سرمایه برای نابرابر رقابت ایجاد در یگ هر اثر  گذاری سهم اساس بر الذکرفوق موانع بندیاولویت•

   گذاری  سرمایه تشویق و تسیهل جهت در داراولویت موانع رفع جهت راهکار ارائه•

 اشتغال زا و پایدار سرمایه   گذاری فرصت یگ تعریف در اثر  گذار شاخص   های•

 مالی تأمین و سرمایه   گذاری کمیسیون ذیل استان اشتغال و پایدار سرمایه   گذاری فرصت   های بر   گذار اثر شاخص   های تعیین کارگروه تشکیل•
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 کمیسیون صاردات وخدمات فنی و مهندسی 
 :مصوبات جلسه•

  صادرات توسعه بانگ و صادرات ضمانت صندوق با آمده عمل به هماهنگی   های گزارش ارائه•

  پژوهشی طرح  های خصوص در اع ا  پیشنهادی عناوین بررسی•

  کمیسیون اع ای ترمیم و تعیین•

  آینده برنامه   های ترسیم و کمیسیون عملکرد خصوص در اع ا  نظرات نقطه ارائه•
 
 

  

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



 کمیسیون کشاورزی،آب و صناعی تبدیلی 
  :اول جلسه مصوبات

   سال نخست ماهه شش در کمیسیون فعالیت شده اعالم محور  های اجرای برای برنامه ریزی•
 خراسان تجارت و معدن صنعت، سازمان همچون مرتب  دستگاه   های و غذایی محصوالت حوزه اقتصادی فعالین مابین فی تخصصی نشست گردید مقرر•

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

 :دوم جلسه مصوبات
  و دریافت را نظر مورد طرح ها، شهرک شرکت با مکاتبه طی تبدیلی صنایع و آب کشاورزی، کمیسیون استان دارویی گیاهان خوشه پیگیری منظور به1.

 .نماید برگزار کارشناسی جلسات طرح، بررسی از پس
  اتاق تبدیلی صنایع و آب کشاورزی، کمیسیون نظر تحت دارویی گیاهان تخصصی کمیته جلسه، در حاضر اع ا  توضیحات به عنایت با گردید مقرر2.

 گیرد قرار بررسی مورد کمیته این در تخصصی صورت به دارویی گیاهان صادرات توسعه جهت در موضوعات و تشکیل آینده هفته دو  رف بازرگانی
  دبیرخانه به هفته دو مدت  رف حداکثر را دارویی گیاهان تخصصی نمایشگاه و بازارچه ایجاد طرح دارویی گیاهان محترم اتحادیه گردید مقرر3.

 .پذیرد صورت الزم اقدامات آن متعاقب تا نماید ارائه اتاق تبدیلی صنایع و آب کشاورزی، کمیسیون
  :سوم جلسه مصوبات

   استان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق کشاورزی دفتر و کمیسیون با خشگ محی    های پژوهشکده همکاری   های گسترش1.
 IFood کمیته.3 دارویی گیاهان کمیته .2 غذا صنعت در سرمایه   گذاری از حمایت و غذایی امنیت کارگروه.1 :شامل  ها کمیته جلسات عناوین

   :چهارم جلسه مصوبات
  نظریات و پیشنهادات ذیرب  سازمان   های و اتحادیه  ها تشکل ها، از نظرخواهی و گیری بهره با اتاق آب و کشاورزی کمیسیون محترم اع ا  شد مصوب•

  ارائه کمیسیون دبیرخانه به کتبی صورت به 22/5/96 تاریخ تا اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون محترم اع ای به ارائه جهت را شده کارشناسی
 .نمایند

  :پنجم جلسه مصوبات
  کشاورزی محصوالت صادرات توسعه حوزه در که هایی درخواست گردید مقرر نظر، تبادل و بحث از پس و جلسه در حاضر اع ا  توضیحات به عنایت با•

  صورت صادرات توسعه بانگ طریق از الزم پیگیری   های آن متعاقب تا منعکس اتاق آب و کشاورزی کمیسیون دبیرخانه به مستند صورت به دارد وجود
 پذیرد

   :اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون با مشترک ششم جلسه مصوبات
  کشاورزی، بخش مسائل محوریت با رضوی خراسان و ایران بازرگانی اتاق و اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون مشترک کمیته تشکیل پیگیری•

   طیور و دام زعفران، زیست، محی  و آب
 خراسان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق اسالمی، شورای مجلس کشاورزی کمسیون مابین فی شده ام ا نامه تفاهم مفاد شدن اجرایی پیگیری•

 جنوبی و رضوی خراسان استانداری رضوی،
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 :کمیسیون گردشگری
 

   :جلسات مصوبات

 خارجی گردشگر جذب جهت در بین المللی رواب  بهبود پیرامون مسائل طرح•

 گردشگری و مسافرتی خدمات حوزه در خارجه امور وزارت و بین الملل رواب  توسعه با مرتب  مسائل طرح•

  جدید سال در کمیسیون فعالیت   های گزارش ارائه•

   استان در جدید اقامتگاه   های ایجاد به نیاز سنجی امکان پژوهشی طرح ارائه و مالیاتی امور پیگیری•

   فرانسه و ژاپن نمایشگاه در شرکت پیگیری موضوع طرح•

 آید بعمل استعالم اتاق از تخصصی کمیته پنجمین عنوان به گردید مقرر و شد معرفی کار و کسب محی  بهبود عنوان تحت کمیت  های•

 گردشگری کمیسیون اع ای کلیه برای 96 مرداد 1 مورخ صورتجلسه ارسال•

  در نظری نقطه محترم اع ای به صورتجلسه ارسال از پس هفته یگ مدت  رف چنانچه گردید مقرر شده ارائه توضیحات و جلسه کار دستور به توجه با•

 .گرفت خواهد قرار عمل مالک و شده تلقی مصوبه عنوان به موضوع نشود، ارسال دبیرخانه به (مجدد ارزیابی منظور به) کمیته  ها خصوص

  منظور به آتی هفته در استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیرکل استانداری، زیارت معاون ح ور با العاده فوق جلسه برگزاری•

  گردشگری خصوصی بخش مشکالت به پاسخگویی

  افزوده ارزش بر مالیات مع ل رفع منظور به محمودی آقای با جلسه برگزاری•

   اصفهان و خراسان استان گردشگری کمیسیون دو بیشتر تعامالت برقراری جهت اصفهان اتاق با هماهنگی•

   نمایشگاه  ها کمیته .4 تلفیق کمیته .3 سالمت گردشگری کمیته .2 پژوهش و آموزش کمیته جلسه دو.1 : ها کمیته جلسات عناوین•
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 کمیسیون معدن و صناعی معدنی 
  :اول جلسه مصوبات

  و علم مرکز توس  معدن خانه مسئولیت با و مهندسی نظام سازمان کمیسیون، مشارکت با معدن راه نقشه تحقیقاتی طرح شد مقرر•

  .گردد تشکیل ملگ زاده دکتر آقای ح ور با هماهنگی جلسه آتی هفته طی و انجام فردوسی دانشگاه فن آوری

  گردد ارائه آتی جلسه در "دوازدهم دولت از معدن انتظارات "معدنی صنایع و معدن کمیسیون توس  شده تهیه پاورپوینت•

  :دوم جلسه مصوبات

  آقای توس  1395 سال در رضوی خراسان در صادره معدنی کشف گواهی   های و اکتشاف پروانه   های وضعیت با ارتباب در گزارش ارائه•

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

  کمیته .2 رضوی خراسان در معدنی صنایع و معدن پتانسیل   های و توانمندی  ها بررسی طرح تهیه کمیته.1 :شامل  ها کمیته جلسات عناوین

  .استان معدنی تشکل   های مشترک نشست کمیته .3 رضوی خراسان در معدنی صنایع و معدن پتانسیل   های و توانمندی  ها بررسی طرح تهیه

  و توانمندی  ها بررسی طرح تهیه کمیته .7 کرومیت کمیته .6 استان معدنی تشکل   های مشترک نشست کمیته .5 سنگ زغال کمیته .4

 رضوی خراسان در معدنی صنایع و معدن پتانسیل   های

  :سوم جلسه مصوبات

 کمیسیون زیرمجموعه ق ایی کمیته ایجاد•

 واحد پنجره فعالیت شروع جهت مجدانه پیگیری•

 جهت کشور توسعه ششم قانون 43ماده به توجه با استان معادن عالی شورای کار به شروع جهت محترم استاندار با هماهنگی و پیگیری•

 اتاق ریاست توس  مکاتبه طریق از رکود از بخش این خروج و موجود موانع رفع

 معدن بخش فعالین مشکالت جریان در قرارگرفتن و اتاق جلسات از یکی در ح ور جهت محترم دادستان از دعوت•

  :چهارم جلسه مصوبات

  معدن مهندسین برای محیطی زیست های   دوره آموزش مجدد برگزاری•

  زیست محی  و طبیعی منابع درخصوص معدنی کشور  های مطالعاتی طرح اجرای•
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 کمیسیون معدن و صناعی معدنی مشترک با صنعت 
 : مصوبات جلسات

  ارسال جمع بندی مشکالت واحد  های صنعتی به سازمان امور مالیاتی•
 یفعال شدن کارگروه  های مشترک تخصصی فیمابین تشکل  ها و اداره کل امور مالیاتی بمنظور رفع ابهامات در زمینه قوانین و مقررات مالیات•
 مقرر گردید جلسه مشترکی فیمابین آقای زیبایی مدیر عامل شرکت آس تگ و معاونین محترم اداره کل امور مالیاتی برگزار گردد •

 

 کمیسیون معدن و صناعی معدنی مشترک باصناعی معدنی شورای اسالمی
 : مصوبات جلسات

بندی و در جلسه مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصطی اسطتان و کمیسطیون صطنایع و معطادن       مقرر گردید مطالب مطرح شده جمع•
   .مجلس شورای اسالمی مطرح و پیگیری آنهاتصویب گردد

 

 کمیسیون صنعت مشترک با کمیسیون معدن و صناعی معدنی 
 : مصوبات جلسه

  ارسال جمع بندی مشکالت واحد  های صنعتی به سازمان امور مالیاتی•

 تیفعال شدن کارگروه   های مشترک تخصصی فیمابین تشکل  ها و اداره کل امور مالیاتی بمنظور رفع ابهامات در زمینه قوانین و مقررات مالیا•

  مقرر گردید جلسه مشترکی فیمابین آقای زیبایی مدیر عامل شرکت آس تگ و معاونین محترم اداره کل امور مالیاتی برگزار گردد•
 
 

 کمیسیون صنعت مشترک با کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی 
 : مصوبات جلسه

بندی و اعمال نظرات اع ای دو کمیسیون در مطالب ارائه شده کمیسیون صنعت جهت طرح در جلسه با اع ای محترم کمیسیون صنایع و   جمع•
  معادن مجلس شورای اسالمی و لحاظ در پیوست تفاهمنامه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون مذکور

  دریافت نظرات کارشناسان دادگستری در خصوص فرآیند ورشکستگی
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 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی خدمات بازرگانی 

مورد صدور کارت بازرگانی و  206
 ع ویت 

مورد تمدید کارت بازرگانی  309
 وع ویت 

مورد پرداخت تعهدات کارت  123 
 بازرگانی 

مورد شامل امور غیرفعال سازی کارت، 39
انتقال ، ابطال ، المثنی و تغییر نوع کارت  

. بازرگانی و ع ویت می باشد  

A 960مورد صدور فرم  شش برگی
 1146موردگواهی مبدا  سه برگی

 کارنه تیر 

: به ارزش دالری: Aمورد صدور فرم  شش برگی 960
: و وزن ناخططططططططططالص 18/991/454/359341
موردگطواهی   1146همچنین 27/868/193/112681

: بططططه ارزش دالری  مبططططدا  سططططه برگططططی 
: ناخالصططططططططططی  و وزن 8/124/091/1121336

4/315/086/3374146 

 بازرگانی کارت خدمات امور مورد677
 بازرگانی کارت و عضویت کارت شامل

 ابتدای ماه شش رد حقیقی و حقوقی اشخاص
   : شامل هک است گرفته صورت 1396

مورد صدور کارت بازرگانی و ع ویت 206  

مورد تمدید کارت بازرگانی وع ویت 309  

مورد پرداخت تعهدات کارت بازرگانی 123   



1396کارنه تیر در شش ماه ابتدایی سال   

کارنه تیر مورد 146
 ثبت شده

کارنه تیر مورد 171
استفاده شده 

  (صادرات)

مورد الشه کارنه 226
 عودت شده

کارنه تیر مورد 62
استفاده شده 

   (واردات)

مورد فروش کارنه  105
 تیر

 مورد سفیدابطالی18

 موردگواهی قبولی 77

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

مورد تمدید کارت  8  
مورد مفقودی کارت 2  



رسیدگی و پیگیری   ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
مصوبه 210پرونده و 202

فعاالن اقتصادی در حوزه  
   مالیات،تامین و اجتماعی

هماهنگی در  * 
ارائه330  مشاوره 
های تخصصی به 
فعاالن  اقتصادی  

پاسخگویی به بیش از  
300مراجعه ح وری و  
تلفنی در راستای ایجاد 
ارتباب با اع ا  فعاالن  

 اقتصادی

دفتر ارتباط با  
اعضا در شش ماه  

1396اول   

* مشاوره های تخصصی به فعاالن اقتصادی در حوزه های امور مالیاتی، تامین 
 اجتماعی ، امور بانکی و تسهیالت ، امور قراردادهای بین المللی و خرید 



 سایر و تعدیل     تایید نظر واحد مالیاتی   تایید نظر مودی   اجرای قرار   تعداد پرونده بررسی شده ماه نماینده  

 بهارانی 

 فروردین  

130 25 55 0 50 
 39 11 0 9 59 آدینه    
 4 21 28 17 70 مهدوی  

 8 0 8 0 16 شهرستانکی   

 نماینده  

 اردیبهشت 

 سایر و تعدیل     تایید نظر واحد مالیاتی   تایید نظر مودی   اجرای قرار   تعداد پرونده بررسی شده
 149 0 113 66 328 بهارانی 
 103 2 1 34 140 آدینه    
 41 61 0 38 140 شامل 

 0 3 0 1 4 شهرستانکی   

 نماینده  

 خرداد  

 سایر و تعدیل     تایید نظر واحد مالیاتی   تایید نظر مودی   اجرای قرار   تعداد پرونده بررسی شده
 102 92 1 141 336 بهارانی 
 303 202 23 146 674 آدینه    
 90 174 5 57 326 شامل   

 36 97 3 77 213 شهرستانکی   

 نماینده  

 تیر  

 سایر و تعدیل     تایید نظر واحد مالیاتی   تایید نظر مودی   اجرای قرار   تعداد پرونده بررسی شده
 186 234 20 105 545 بهارانی 
 36 82 1 74 193 آدینه    
 122 72 1 69 264 شامل   

 46 41 4 14 105 شهرستانکی   

 نماینده  

 مرداد

 سایر و تعدیل     تایید نظر واحد مالیاتی   تایید نظر مودی   اجرای قرار   تعداد پرونده بررسی شده
 234 342 26 219 821 بهارانی 
 178 220 30 72 500 آدینه    
 321 291 13 196 812 شامل   

 26 52 6 50 134 شهرستانکی   
 16 48 3 10 77 مشهدی حسینی

 نماینده  

 شهریور

 سایر و تعدیل     تایید نظر واحد مالیاتی   تایید نظر مودی   اجرای قرار   تعداد پرونده بررسی شده
 218 373 27 184 802 بهارانی 
 254 244 29 170 697 آدینه    
 135 125 4 100 364 شامل   

 67 54 5 63 189 شهرستانکی   
 0 19 0 23 42 مشهدی حسینی

 96شش ماهه -عملکرد نمایندگان اتاق  در هیات های حل اختالف امور مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر و نتایج آراء



 هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعیتعداد پرونده های مطرح شده در 
 96شش ماهه نخست سال  -آراءو نتایج  

تعداد پرونده های  ماه  
 بررسی شده

 نتایج آرا 

تعداد آرا  
 تایید شده

تایید آرا  فسخ 
 بررسی مجدد اصالح و تایید  شده

 2 44 82 45 173 فروردین

 36 113 214 99 465 اردیبهشت

 37 128 122 89 397 خرداد

 18 57 44 17 136 تیر

 168 68 380 مرداد
 117 27 

 8 65 74 40 187 شهریور

  75 285  418  233  1738 جمع کل تاکنون



   96شش ماهه نخست سال  -آراءو نتایج  مطالبات سازمان تأمین اجتماعی  اجتماعی در هیات های تشخیصنمایندگان تامین 

 بررسی مجدد پرونده اصالح و تایید تعداد آراء فسخ شده تعداد آرا تایید شده تعداد پرونده بررسی شده ماه شعبه  نماینده 

 بهار

 3 امیر مرادی

 فرودین

37 13 10 12 2 
 * 11 8 5 28 3 سماواتیان
 * 10 7 9 24 1 عاقل

 * 9 57 18 84 اداره کل فرامرز مرادی
 6 امیر حسین صالح

 اردیبهشت

17 2 * 14 * 
 4 16 14 5 40 1 عاقل

 * 3 16 5 25 3 سماواتیان
 5 33 35 13 86 3 امیر مرادی
 4 47 1 27 79 2 صبوری

 23 * 148 47 218 اداره کل فرامرز مرادی
 2 صبوری نژاد

 خرداد

56 11 2 39 4 
 4 * 3 1 8 3 سماواتیان
 1 18 * 1 20 6 امیرصالح
 2 16 8 4 30 1 عاقل

 11 * 57 28 96 اداره کل فرامرز مرادی
 5 34 24 13 76 3 امیر مرادی
 10 16 28 19 73 1 علیزاده

 0 5 * 12 38 5 رحیم زاده  
 اداره کل فرامرز مرادی

 تیر  

49 10 32 0 7 

 تابستان  

 4 22 3 5 34 2 صبوری نژاد
 4 30 7 2 43 1 عاقل

 0 7 2 0 10 3 سماواتیان  
 اداره کل فرامرز مرادی

 مرداد

99 12 76 0 11 
 1 17 9 8 36 2 صبوری نژاد

 5 17 11 8 42 1 عاقل
 5 23 22 13 63 3 سماواتیان  

 1 15 0 3 19 6 صالح
 0 6 14 4 24 ادل بدل علیزاده

 اداره کل فرامرز مرادی

 شهریور 

59 14 40 0 5 
 3 5 6 0 14 3 سماواتیان  

 11 1 1 2 15 6 صالح
 2 34 12 12 60 2  صبوری نژاد

 3 16 10 7 36 1  عاقل
   0 2 5 2 9 ادل بدل  علیزاده
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1396مشاوره های تخصصی در شش ماه اول  -دفتر ارتباط با اعضاء  

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

صصی رد حوزه امور  تخ
115مورد مشاوره 

 مالیاتی 

صصی رد حوزه امور  تخ
75مورد مشاوره 

 بانکی و تسهیالت 

صصی رد حوزه اتمین  تخ
40مورد مشاوره 

 اجتماعی 

صصی رد حوزه امور  تخ
10مورد مشاوره 

 قراردااهی نیب المللی و خرید

115 

75 

40 

10 

 همچنین و تسهیالت و بانکی امور ، اجتماعی تامین ، مالیاتی امور های حوزه در تخصصی مشاوره (330) سی و سیصد مجموع
 الزم است پذیرفته صورت 1396 سال نخست ماه شش در اقتصادی فعالن به کار رواب  مشاوره و خرید و المللی بین قراردادهای

  .میگیرد صورت رایگان صورت به اقتصادی فعاالن به ها مشاوره کلیه که است ذکر به

امور بانکی   امور مالیاتی
 و تسهیالت

تامین  
 اجتماعی

 قراردادبین
خرید و المللی  

صصی رد حوزه روابط کار تخ
 90مورد مشاوره 

90 
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1396مشاوره های تخصصی اتاق در شش ماه اول   

 ماه

 :نام مشاوران، آقایان تعداد مراجعه و نوع مشاوره

بانکی و امور  مالیاتیامور 
 تسهیالت

تأمین امور 
 اجتماعی

امور 
قراردادهای  
بین المللی و 

 خرید

آدینه  شامل کاررواب   امور
 لبافی فراهی کابلی عدالتی عامریان نیا

 12  1 3 6 5 7 4 12  1 3 11 11 فروردین    

 14  8 7 4 9 10 13 14  8 7 13 23 اردیبهشت 

ی 13 5 7 * 26 16  * 13 12 26 خرداد
خاتمه همکار

   

 16 

 16  7 3 5 7 7  16  * 7 8 14 تیر

 15  5 10 15 11 16 15  * 5 25 25 مرداد

 16  5 2 4 10 6 16  * 5 6 16 شهریور

 90  9 40 75 115 کلی

جمع کل  
مشاوره های  
ارائه شده تا  

 کنون

329 
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اطالالالالالالالال  رسالالالالالالالانی  مالالالالالالالا ش اه و 
 نمااگشیه اه

 پذریش و ازعام
 اقتصادی اهی هیات

  کشوراه ساری از

  ماهنگی و ربگزاری 
 نشست و مالاقت

  المللی نیب تجاری  اهی

صصالالالالی  تخ
اراهئ مشالالالاوره اهی 

رد زمینالالالالالاله تجالالالالالالارت و سالالالالالالرماهی 
 گذاری خارجی

 رد حضور و ربگزاری 
   مرتبط جلسات

مات   تفاهم انهم اه  ساری اقدا

 امور بین الملل



اطال  رسانی  ما ش 
 اه و نمااگشیه اه

آن در تایلند، برگزاری نمایشگاه راه ابریشم در ترکمنستان، نمایشگاه .سه.اطالع رسانی برگزاری همایشها و نمایشگاههایی نظیر نمایشگاه کاشی و سرامیک کشورهای آ
ایشگاه نساجی هند، نم مواد غذایی هنگ کنگ، نمایشگاه بازسازی مناطق ازاد شده در عراق، نمایشگاه حالل فود و صنایع غذایی تایوان، نمایشگاه کشاورزی بالروس،
اه دام و طیور قزاقستان، یشگهیأت بازدید از نمایشگاه ساختمان ترکمنستان، نمایشگاه مصالح ساختمانی تانزانیا، نمایشگاه حالل قازان، نمایشگاه پوشاک هنگ کنگ، نما

ا در الماتی  قزاقستان، همایش معرفی بازار ترکمنستان، برگزاری همایش توسعه روابط تجاری با کشوورهای عموان و روسویه، اعوزام هیوأت بوه       .ا.نمایشگاه اختصاصی ج
یأت تجاری آفریقای ر هلهستان و استونی و المان توسط اتاق بازرگانی البرز، هیأت بازدید از نمایشگاه ساختمان ترکمنستان توسط شرکت همایش سازان پیشگام، حضو
اقتصادی ایالت باواریوا  أت جنوبی در اتاق ایران و وبرگزاری همایش تجاری  ایران و آفریقای جنوبی، اعزام هیأت تجاری به کشور اسپانیا توسط اتاق ایران و حضور هی

. قزاقستان، نمایشگاه کشواورزی بوالروس، نمایشوگاه صونعت پالسوتیک افاانسوتان      –ا آلماتی .ا.نمایشگاه نفت و گاز بصره، نمایشگاه اختصاصی ج. آلمان در اتاق تهران
پاکستان، نمایشگاه و سمینار مشترک تجاری ایران و عراق در شهر کربال، نمایشگاه بازسازی سوریه، نمایشگاه سلیمانیه عوراق، نمایشوگاه    2017نمایشگاه تجاری اکسپو 

ا ایران در نمایشگاه صنعت .ا.ا در الماتی قزاقستان، نمایشگاه صنایع کشاورزی روسیه در سن پترزبورگ، پاویون ج.ا.ا در کربال، ، نمایشگاه اختصاصی ج.ا.اختصاصی ج
کنوگ، نمایشوگاه    هنوگ آذربایجان، نمایشگاه ولگا گراد روسیه، نمایشگاه ترانس ازبکستان، نمایشگاه بازرگوانی تاجیکسوتان، اعوزام هیوأت بوه نمایشوگاه موواد غوذایی         

اطالع رسانی برگزاری همایشها و نمایشگاههایی نظیر نمایشگاه محصووتت و خودمات هوشومند، نمایشوگاه بوین المللوی سووریه، نمایشوگاه         . تجهیزات کشاورزی قازان
ه صنعت ساختمان شگاتجارت و سرمایه گذاری جهان اسالم در مالزی، نمایشگاه صنعت ساختمان ترکمنستان، نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات جنیکس دبی، نمای

نمایشوگاه تجوارت   . اریگوذ  الماتی قزاقستان، نمایشگاه بین المللی عراق، نمایشگاه عمران و ساختمان در تاتارستان، نمایشگاه بورس، بانک و بیموه و فرصوتهای سورمایه   
اا در .در انزلوی، پواویون ج   CISوکاتی اوراسیا در شهر ارومچی استان سین کیانگ چین، نمایشگاه بین المللی محصوتت استراتژیک کشاورزی ایوران و کشوورهای   

رسی فرصتهای اقتصادی بر نمایشگاه بین المللی صنعت آذربایجان در باکو، نمایشگاه الکترونیک و نمایشگاه کنتون فیر در گوانجو، نمایشگاه ایندکس در قطر و همایش
ا در اسوتانبول، برگوزاری نتسوتین    .ا.ا و استانهای کربال و بابل، اعزام هیأت به سرپرستی ریاست  محترم اتاق ایران به کرواسی، نمایشگاه اختصاصوی ج .ا.و تجاری بین ج

شهریور،  20و  19ی کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی، همایش مدیریت پسماند صنعتی، برگزاری سمنیار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسناد
 عراق، یل جذب عضو توسط انجمن سرمایه گذاری خارجی و داخلی ایران، نمایشگاه پراجکت عراق و نمایشگاه کشاورزی غذایی در نمایشگاه بین المللی ارب
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 به تهران اتاق تجاری هیأت اعزام رسانی اطالع بار، تره و میوه صادرکنندگان با مذاکره جهت 18/05/1396 مورخ جاسک بندر به تجاری هیأت سفر رسانی اطالع
 الی 16 از عمان به ایران اسالمی جمهوری مهندسی -فنی خدمات و برق ساختمان، صنعت تجاری هیأت اعزام رسانی اطالع ،1396 مهرماه 8 لاایت 5 از سوییس کشور
 ایده و کارآفرینی جشنواره اولین برگزاری رسانی اطالع ،1396 مهرماه در اسپانیا به ایران اتاق ریاست سرپرستی به تجاری هیأت اعزام رسانی اطالع ،1396 مهرماه 20

 نتایج رسانی اطالع ویکند، آپ استارت قالب در شهریور 3 لاایت مرداد 31 تاریخ در مقدس مشهد «سالمت سوغات» محوریت با معنوی سالمت موضوع با پروری
 ارائه جهت تهران اتاق به وابسته بازرگانان بیمارستان آمادگی رسانی اطالع محل، های رسانه نگاه از تاتارستان جمهوری به رضوی خراسان استان عالی هیأت سفر

 آخرین رسانی اطالع ،1396 آذرماه تا شهریورماه از کشور 5 در ساختمان صنعت المللی بین نمایشگاه پنج رسانی اطالع اتاق، به وابسته های تشکل به ویژه خدمات
 اتاق به رسانی اطالع ، 30/05/1396 تاریخ تا تایلند-ایران و سنگاپور-ایران قطر،-ایران ویتنام،-ایران کویت،-ایران مشترک های اتاق مؤسس مجمع در نام ثبت مهلت
 خرید مناقصه فراخوان رسانی اطالع هدف، کشورهای با معین شهرستان های اتاق جدول همراه به معین های اتاق فعالیت و تشکیل نحوه دستورالعمل خصوص در ها

 اولین -اربیل غذایی و کشاورزی نمایشگاه ، عراق پراجکت نمایشگاه -استانبول در ایران .ا.ج اختصاصی نمایشگاه آذربایجان، جمهوری در آب تجهیزات و ادوات
 نمایشگاه -تاجیکستان نمایشگاه در ا.ا.ج پاویون برگزاری -جنوبی کره غذایی صنایع نمایشگاه -استانبول غذایی مواد نمایشگاه -باکو صنعت المللی بین نمایشگاه
 بازرگانی نمایشگاه -کراچی در پاکستان المللی بین نمایشگاه -قطر در مصرفی صنایع و غذایی مواد نمایشگاه -تونس در ایران اختصاصی نمایشگاه -سوریه بازسازی

 .میالن آرتیجانای اتوموبیلرانی و جهانگردی نمایشگاه -اتیوپی

اطال  رسانی 
  ما ش اه و نمااگشیه اه
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 (جلسه 10)شرکت در جلسات هماهنگی پذیرش هیأت تاتارستان •
 شرکت در جلسات هماهنگی پذیرش هیأت مکزیک•

 شرکت در جلسات پذیرش هیأت اسپانیا•

 .جلسه ماهانه هیأت رئیسه شورای ملی زعفران ایران 6برگزاری •
برگزاری جلسه مالقات با نمایندگی وزارت امور خارجه درخصوص سفر سفیر اطریش و سفیر استرالیا به مشهد جهت برنامه ریوزی و همواهنگی   •

 .مالقاتها
 .مالقات با اقای بهزاد معاون بازرگانی خارجی سازمان صمت و مذاکره درخصوص برنامه اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری در سال جاری  •
 .شرکت در جلسه سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژیِ در فراورده های گوشتی در محل شهرک فناوریهای صنایع غذایی و بیو تکنولوژی•
شرکت در جلسه بررسی مسائل و مشکالت قرقیزستان در دفتر هماهنگی های اقتصادی استانداری  و مذاکره درخصوص دعوت استاندار به اوش •

 .در کشور قرقیزستان و بررسی مسائل قابل مذاکره
 . شرکت در جلسه بررسی مشکالت ورود خشکبار از افاانستان به ایران در دفتر اقتصادی استانداری خراسان رضوی•
ا در اعوزام هیوأت بوه نمایشوگاه     .ا.شرکت درجلسه کمیته پایش تجارت خارجی در سوازمان صومت و موذاکره درخصووص برگوزاری پواویون ج      •

ا در کربال به منظورمعرفی اقالم مصرفی اربعین، مطالعه روی کشور دانمارک و توسعه روابط با .ا.موادغذایی هنگ کنگ، نمایشگاه اختصاصی ج
 . کشورهایی نظیرتاجیکستان وافاانستان وبررسی مسائل و مشکالت موجود در صادرات طالو سنگهای قیمتی

 .شرکت در جلسه پیگیری مصوبات یازدهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان در وزارت نیرو•
 (صنعتی خراسان رضوی)شرکت در جلسه هماهنگی خوشه ها در سازمان صنایع کوچک•
 . شرکت در جلسه بررسی مشکالت توسعه روابط تجاری با افاانستان در سازمان صمت•
 .شرکت در جلسات کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کات و ارز و اطالع رسانی تصمیمات به اعضاء •
 . شرکت در جلسه شورای مدیران اتاق•
 . شرکت در جلسه هماهنگی پذیرش معاون دفتر سازمان سرمایه گذاری لهستان و بررسی موارد قابل مذاکره و تنظیم برنامه ها و مالقاتها•
 . جلسه 6شرکت در جلسه هماهنگی اعزام هیأت اقتصادی استان به تاتارستان •
 .مالقات با آقای دکتر پاپلی ومذاکره درخصوص احیای جاده ابریشم•
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ربگزاری و حضور رد 
 جلسات مرتبط 
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 .استان در خارجی گذاری سرمایه مطبوعاتی گرد میز جلسه در شرکت•
  .اتاق محترم ریاست حضور با تشکلها به اتاق وظایف از بتشی واگذاری هدف با اتاق تشکلهای راهبردی شورای جلسه در شرکت•
 و ساز و ساخت ساختمان، صنعت تتصصی نمایشگاه برگزاری درخصوص مذاکره و ترکمنستان کشور پتانسیلهای و ظرفیتها معرفی همایش جلسه در شرکت•

   .ماه شهریور در ترکمنستان در سازی راه
 فی تفاهم قابل موضوعات و مسائل درخصوص مذاکره و هرات وتیت با رضوی خراسان مابین فی واقدامات موضوعات اخرین بررسی جلسه در شرکت•

   .دوغارون مرز در موجود مشکالت و مسائل بررسی و هرات وتیت و رضوی خراسان استان مابین
   .اتاق ایزو اموزش جلسه در شرکت•
 .برندینگ همایش در شرکت•
 . جلسه چهار ترکمنستان،  و ایران مشترک اتاق تشکیل هماهنگی جلسات در شرکت•
   .ایران اتاق در الملل بین امور مدیران هماهنگی جلسه در شرکت•
 در موجود مشکالت بررسی و افاانستان و ایران دوجانبه تجارت راه سد مشکالت و مسائل بررسی و استانداری در افاانستان مشکالت بررسی جلسه در شرکت•

     .گمرکی مبادی و مرزها
 زمینه بررسی و آلماتی در نمایشگاه برگزاری به مربوط مسائل بررسی و استانداری اقتصادی های هماهنگی دفتر در قزاقستان سفر هماهنگی جلسه در شرکت•

 و صادراتی اقالم بررسی همچنین و مشترک تولید و صنعت انتقال نمایشگاه، برگزاری معدن، گردشگری، توسعه مانند دوجانبه های همکاری مناسب های
   مناسب، وارداتی

    مرزی های بازارچه دفتر محل در سوریه در ا.ا.ج نمایشگاه برگزاری هماهنگی جلسه در شرکت•
   .شافعی مهندس حضوراقای در اتاق مدیران هماهنگی جلسه در شرکت•
 .ترکمنستان ویژه انتظامی و امنیتی کمیته جلسه در شرکت•
  . مجلس صنعت کمیسیون با اقتصادی فعالین نشست جلسه در شرکت•
   .تجارت کمیسیون جلسه در شرکت•
  میثاق هتل محل در روسیه و ایران کشوری میز جلسه در شرکت•
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 :مالقاتها
ا در ترکمنستان و انجام مذاکره درخصوص بررسی مسائل و مشکالت پیش روی توسعه روابط دوجانبه و بررسوی راهکارهوای   .ا.مالقات با سفیر و رایزن بازرگانی ج•

 .موجود
ا در کویته پاکستان و نماینده آقای ارباب خالص و مذاکره درخصوص توسعه روابط اقتصادی پاکستان و ایران و بررسی علل عودم توسوعه   . ا.مالقات با سرکنسول ج•

 این روابط

 .  نمالقات با سفیر ایران در گرجستان در دفتر اقای مروج الشریعه و بحث و گفتگو درخصوص راههای توسعه روابط اقتصادی و زمینه های مناسب آ•
 .نشرکت در جلسه مالقات با رایزن بازرگانی پاکستان و مذاکره درخصوص مسائل موجود در زمینه توسعه روابط اقتصادی دوجانبه ایران و پاکستا•

 :اعزام هیات
  شرکت در اعزام هیات تجاری به تایوان جهت بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی حالل، ماشین آتت و بسته بندی تایوان

 امور بین الملل



پذیرش هیأت اقتصادی تاتارستان به ریاست رئیس جمهور محترم تاتارستان و سفیر محترم روسییه  •
در   B2Bنفره از جمهوری تاتارستان و برگزاری مالقات های عمومی  و  30در تهران بهمراه هیأتی 

اتاق مشهد و انجام مذاکرات اقتصادی بین فعالین اقتصادی اسیتان و جمهیوری تاتارسیتان در جهیت     
 .توسعه روابط اقتصادی فی مابین

و انجییام مییذاکرات  B2Bپیذیرش هیییأت اقتصیادی م زیییگ و برگیزاری مالقاتهییای عمیومی و     •
زعفیران  ششی رار  نینیی  ع ید  شیدمات فنیی و مهندسیی و         اقتصادی در زمینه های  صیادرات 

مشارکت در ساشت و ساز  ترادل توری ت و میواد ذیذایی بیه م زییگ و هم نیین واردات میواد       
ذذایی نظیر گوشت و مرغ حالل  ع ید  قهیوه و مییوه هیایی ماننید اووکیادو و انانیاو و لیمیو و         
هم نین عدو  گندم  نخود فرنگی و پنلهای انرژی شورشیدی  سی یتمهای تهوییه هیوا  و سی یت      
های تصفیه آب  اطالعات تماو میان شرکتهای ایرانی و م زی ی مرادله گردید و ادامه مذاکرات 

 .به تماسهای بعدی موکول شد و در انتها بازدید هیأت از واحد نینی مقصود صورت پذیرفت
پذیرش هیأت کانتابریای اسپانیا شامد رئیس سازمان توسعه منطقه ای کانتابریای اسپانیا به همیراه  •
نفر از مدیران آن سازمان و برگزاری نش ت با هیأت رئی ه اتاق و  هماهنگی بازدید از صنایع و  5

 .واحدهای قطعات آهنگری شراسان و زعفران سحرشیز

پذیرش هیأت اقصادی قندهار به ریاست والی قندهار در محد اتاق بازرگانی مشهد و میذاکره  •
 . درشصوص راههای توسعه روابط فی مابین دو استان شراسان رضوی و قندهار

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 .امضاء تفاهمنامه اقتصادی میان  اتاق بازرگانی مشهد واتاق بازرگانی جمهوری تاتارستان•
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ران  و ایو  برگزاری میز ملی زعفران و نشست با نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ایران و سازمان جهاد کشاورزی و سوازمان توسوعه تجوارت   •
 . بررسی مسائل و مشکالت زعفران

 تفاهم انهم اه 

  ما ش اه 

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 امور بین الملل



 

 . ارائه مشاوره به مراجعین و تجار در زمینه صادرات ، واردات و قوانین تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی•
 . نامه از اغاز سال می باشد 338نامه  و نامه های دریافتی  250نامه های ارسالی حدود. پاستگویی به نامه ها و انجام مکاتبات مرتبط با بتش بین الملل•
 .تهیه اطالعات اقتصادی کشورهای متتلف مانند ایتالیا، اسپانیا، مکزیک، تاتارستان •
جاری ط تتهیه گزارشات تحلیلی اقتصادی از وضعیت اقتصادکشورهای هدف صادرات مانند ترکمنستان، افاانستان، تاجیکستان و همچنین بررسی وضعیت رواب•

 .  ایران با این کشورها و تحلیل و بررسی امار واردات و صادرات و کارشناسی مسائل روز مرتبط با این کشورها

 .المان در مشهد-ایتالیا و ایران -سوئیس و ایران-پیگیری ایجاد شعبه اتاقهای مشترک بازرگانی ایران•
 .پیگیری حضور اعضاء اتاق مشهد در تشکیل اتاق مشترک ترکمنستان•
 .پاکستان-معرفی تعدادی از فعالین اقتصادی جهت حضور در شورای مشترک بازرگانی ایران•
 .تهیه گزارش جامع از کشور عمان بمنظور اعزام هیأت به عمان•
و اطوالع  ان گردآوری و ترجمه و تنظیم تقویم نمایشگاهی کشورهای هدف صادرات شامل گرجستان، قزاقستان، ترکمنستان، بالروس، ایتالیا، آلمان و ازبکست•

 .رسانی از طریق درج در سایت اتاق
 .تهیه گزارش سفر  تایوان•
 .تکمیل فرم تتین اطالعات استان خراسان رضوی و ارسال به اموربین الملل اتاق ایران جهت ارائه به هیاتهای خارجی•
ش بتو  اطالع رسانی سفر استاندار محترم به تاتارستان و تماس تلفنی با  فعالین اقتصادی جهوت جوذب و ثبوت نوام از بتوش خصوصوی و ارائوه لیسوت اعضواء         •

 .خصوصی به استانداری
 0.تهیه جزوه اطالعات اقتصادی تاتارستان جهت ارائه به اعضاء هیأت•
 تهیه لیست اعضای اتاق مشترک ایران و آلمان در خراسان رضوی جهت ارائه به اتاق مشترک در تهران•

 .پیگیری تشکیل اتاق مشترک ایران و ترکمنستان شامل پیگیری ثبت نام فعالین اقتصادی استان و برگزاری جلسه هماهنگی با اعضاء اتاق مذکور•
 .تهیه و گرداوری اطالعات درخصوص اتاق مشترک ایران و قزاقستان•
  تهیه گزارش اطالعات اقتصادی ترکمنستان•

مات   ساری اقدا
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 امور بین الملل
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 دوره اهی آموزشی  دوره اهی آموزشی  کارگاه اهی آموزشی کارگاه اهی آموزشی سیمنار اهی آموزشی سیمنار اهی آموزشی شورای آموزشی

مرکز آموزش   

بیست و چهار دوره آموزشی ، بیست و دو  کارگاه آمورزشی ، یک جلسه شورای آموزشی و همچنین یک سمینار تتصصی و یک  
 .برگزار گردیده است  1396در شش ماه ابتدایی سال   2همایش  در مرکز آموزش ساختمان شماره



 دوره اهی آموزشی 
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 :برگزار گردیده است از قبیل  1396بیست و چهار دوره آموزشی ، درشش ماه ابتدایی سال 
 کلیات بازرگانی خارجی•

 (IRU)توسط اساتید آکادمی  "( IRU)دوره حمل و نقل بین المللی جاده ای"برگزاری •
 . ساعت 30نفر به مدت   5شروع دوره توسط آقای خورسند با حضور  C3ویژه همکاران اتاق بازرگانی در سطح  "زبان انگلیسی مکالمه"ادامه دوره •
در حوال اجورا موی    )سواعت   100نفر شرکت کننده بوه مودت    21با حضور ( IRU)توسط اساتید آکادمی ” ( IRU)دوره حمل و نقل بین المللی جاده ای"ادامه برگزاری •

 (. باشد

 8نفور شورکت کننوده بوه مودت       15با حضور ” (1ساختمان شماره )ویژه کارشناسان ISO 9001(2015) مبانی تشریح الزامات و مستندسازی"برگزاری دوره آموزشی •
 . ساعت

 . ساعت 2نفر شرکت کننده به مدت  19با حضور  "ویژه مدیران ISO 9001(2015) مبانی تشریح الزامات و مستندسازی"برگزاری دوره آموزشی •
 10نفر شورکت کننوده بوه مودت      13با حضور ” (2ساختمان شماره )ویژه کارشناسان ISO 9001(2015) مبانی تشریح الزامات و مستندسازی"برگزاری دوره آموزشی •

 ساعت 

 10نفور شورکت کننوده بوه مودت       55توسط آقایان عزیزی، شامل، علیزاده، فرامرزی و کامالن با حضور ” (104دوره )دوره متقاضیان صدور کارت بازرگانی "برگزاری •
 ساعت 

 (. در حال اجرا می باشد)ساعت 30نفر به مدت   5حضور با  26/4/96شروع دوره  C3ویژه همکاران اتاق بازرگانی در سطح  "زبان انگلیسی مکالمه"ادامه دوره •

 . ساعت  100نفر شرکت کننده به مدت  21با حضور ( IRU)توسط اساتید آکادمی  96/4/8شروع دوره   "( IRU)دوره حمل و نقل بین المللی جاده ای"ادامه برگزاری •
 . ساعت 10نفر شرکت کننده به مدت  51با حضور  96/6/20و  96/6/19در تاریخ های  "(105دوره )دوره متقاضیان صدور کارت بازرگانی "برگزاری •
 . ساعت 10نفر شرکت کننده و به مدت  11با حضور  96/6/20و  96/6/19در تاریخ های  "(105)کلیات بازرگانی خارجی "برگزاری دوره •
 (. در حال اجرا می باشد)ساعت 12نفر شرکت کننده به مدت  24با حضور   96/7/4الی  96/5/26از تاریخ  "(ویژه پرسنل)مقدماتی   Excel"رگزاری دوره آموزشی ب•
 دوره آموزشی ربان انگلیسی ضمن خدمت به کارمندان 3برگزاری •

مرکز آموزش   



 کارگاه اهی آموزشی
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 . ساعت 8نفر شرکت کننده به مدت  32با حضور  "مهندسی فروش  "برگزاری کارگاه •
 . ساعت 30نفر شرکت کننده به مدت  24ا حضور بقانون امورگمرکی ،ترخیص کات و دور اظهاری  "ادامه برگزاری کارگاه •
 . ساعت 12نفر شرکت کننده به مدت  18بازاریابی الکترونیک حرفه ای با حضور  "برگزاری کارگاه •
 . ساعت 12نفر شرکت کننده به مدت  18ا با حضور "مدیریت صادرات و واردات"برگزاری کارگاه •
 . ساعت 8نفر شرکت کننده به مدت  6با حضور "(PRO-CRM)مدیریت ارتباط اثربتش با مشتریان "برگزاری کارگاه •
 . ساعت 6نفر شرکت کننده به مدت  9عملی ثبت و سفارش کات و خدمت با حضور "برگزاری کارگاه •
 15نفر شرکت کننده به مدت  21با حضور  "(اسناد مالی،بازرگانی و حمل)آشنایی با قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در تجارت بین الملل "برگزاری کارگاه •

 . ساعت
 . ساعت 12نفر شرکت کننده به مدت  18با حضور  "مکاتبات و سفارشات تجاری به زبان انگلیسی"برگزاری کارگاه •
 . ساعت 12نفر شرکت کننده به مدت  23با حضور 96/6/2الی 96/6/1از تاریخ  "خبرنگاری اقتصادی   "برگزاری کارگاه  •
 . ساعت 32نفر شرکت کننده به مدت  19با حضور 96/6/25الی  96/6/1از تاریخ  "قانون امورگمرکی ،ترخیص کات و دور اظهاری  "برگزاری کارگاه •
 (.در حال اجرا می باشد)ساعت 16نفر شرکت کننده به مدت  14با حضور 96/7/4الی  96/6/26از تاریخ  "مدیریت خرید و سفارش خارجی "برگزاری کارگاه •
 "آشنایی با بانکداری و بررسی مشکالت فعاتن اقتصادی با سیستم بانکی"برگزاری کارگاه •

 "برندینگ،هویت فردی و تجاری"برگزاری کارگاه •

 "نحوه ی ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی"برگزاری کارگاه •

 "مقررات مالیاتی فعالیت های پیمانکاری"برگزاری کارگاه •

مرکز آموزش   



سمینار ارتبواط و موذاکرات حرفوه ای و کسوب و کوار در      •
 آلمان

 اداهم کارگاه اهی آموزشی

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 "( و آئین نامه اجرایی  آن 31/04/1394قانون مالیات های مستقیم اصالحیه مصوب  132ماده )تتفیف ها و معافیت های مالیاتی "برگزاری کارگاه•

 برگزاری کارگاه قانون امور گمرکی ،ترخیص کات•

 "بازاریابی الکترونیک حرفه ای"برگزاری کارگاه•

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

 (تیر-خرداد -اردیبهشت -فروردین )صدورکارت بازرگانی•
 کارگاه قوانین و مقررات معامالت بتش عمومی و دولتی با تأکید بر قانون برگزاری مناقصات•

 مکاتبات و سفارشات تجاری به زبان انگلیسی•

 مدیریت صادرات و واردات•

 کارگاه عملی ثبت سفارش کات و خدمت•

 کارگاه فاکتورها و استراتژی های مؤثر در تعیین امنیت وب سایت ها•

 (Business Plan)طرح کسب و کار •
 ویژه مدیران شرکت ها و فعاتن اقتصادی -(Business Plan)طرح کسب و کار •

 کارگاه استراتژی های بازاریابی در تجارت آنالین•

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

 آشنایی با ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری در بورس•

 elementary)زبان انگلیسی تتصصی بازرگانی•

 (pre-intermediate) زبان انگلیسی تتصصی بازرگانی•
 (pre-intermediate) زبان انگلیسی تتصصی بازرگانی•

 سیمناراهی آموزشی

مرکز آموزش   



   (1395)دوره آموزش دیده در هرماه -نفر/      تعداد دوره اجرایی در هر ماه 

 مجموع شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 1395تعداد دوره 
2 7 4 3 5 3 

24 

 43 5 10 11 2 14 1 1396تعداد دوره 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین
 79.17 درصد تغییر

 84 133 61 144 143 68 (1395)دوره -نفر

 184 207 432 78 222 52 (1396)دوره  -نفر

 633 (1395)دوره  -مجموع نفر 

 1175 (1396)دوره  -مجموع نفر 

 85.62 درصد تغییر 
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 اطالع رسانی ها و مکاتبات
 
مورد  187  

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 امور تشکل ها 



: شرکت و ربگزاری رد هفت جلسات شورای نظارت راهبردی با مباحث ذیل     
 .ها،  هماهنگی تشکیل جلسه با دبیرکل اتاق ایران ریزی و هماهنگی با مشاور جهت تدوین استراتژی، لزوم توافق بین مرکز آموزش و امور تشکلبرنامه: مباحث•
یشبططرد  ی پادامه تدوین استراتژی، پیشنهاد طرح موضوع در جلسه شورای نظارت راهبردی و تصویب آن، هماهنگی جهت استفاده از تجربیات آقای طالبی برا: مباحث•

 .سریعتر طرح 
 .ایران اق برنامه ریزی و هماهنگی با مشاور جهت تدوین استراتژی، لزوم توافق بین مرکز آموزش و امور تشکل ها،  هماهنگی تشکیل جلسه با دبیرکل ات: مباحث•
ها، برگزاری جلسطه در فرصطت   ها، تهیه شناسنامه برای تشکلارائه گزارش مشاور طرح و برنامه اتاق در خصوص تدوین استراتژی بخش مربوب به امور تشکل: مباحث•

 . های اقتصططادی مناسب با اع ا  هیأت مدیره تشکل
 هابررسی درخواست انجمن فعاالن اقتصادی سپاد، طرح نامه خانه معدن ایران، ح ور فردی یا جمعی در جلسات هیأت مدیره تشکل: مباحث•

هطا، اسطتفاده از   های وابسته با ریاست محترم اتاق، پیشنهاد استفاده از تجارب افراد مجرب در سطایر تشطکل  بررسی و تنظیم برنامه جلسه رؤسای تشکل: موضوعات•
 هاتجربیات دبیططر انجمن مدیران به عنوان مشاور امور تشکل

ی آموزشطی  هطا  بررسی ثبت تشکل ها در اداره ثبت شرکتهای استان، برنامه ریزی برای انجام تبلیغات، چاپ کتابچه یا بروشور توس  رواب  عمطططومی، برنامطه  : مباحث•
 .تشکل ها 

ارائه گزارش عملکرد، مالی و بازرسی، انتخاب روزنامطه، انتخطاب اع طای    : مباحث:جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه و انتخابات اتحادیه حق العملکاران گمرکی خراسان •
 هیأت مدیره و بازرس

 .اصالح برخی از موارد اساسنامه و همچنین تغییر نام اتحادیه به کارگزاران گمططرکی : العططاده اتحادیه حق العملکاران گمرکی مباحثجلسه مجمع عمومی فوق•
گزارش عملکرد، مالی، بازرس، رونمایی از سامانه انجمن، انتخطاب  : شاخه خراسان  مباحث -العطاده انجمن شرکتهای صنعت پخش ایرانجلسه مجمع عمومی عادی فوق•

 .بازرس 
گزارشات عملکرد، امورمطالی، بطازرس و انتخطاب    : جلسه  مجمع عمومی عادی ساالنه و انتخابات انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی در محل انجمن مباحث•

 .اع ا  جدید هیأت مدیره و انتخاب بازرس 
گزارش عملکرد، گزارش مططالی و بازرسی، انتخطططاب روزنامطه، انتخطططاب    : جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه و انتخابات سندیکای صنعت برق خراسان موضططوعات•

 .اع ططا  هیأت مدیره و بازرس 
ارائه گزارش عملکرد، گزارشات خزانه دار و بازرس، انتخاب اع طا  هیطأت   : جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی مباحث•

 .مططدیره و بازرسین 
اب اع طا  هیطأت   نتخجلسه مجمع عمومی مؤسسین انجمن طال، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی استان خراسان رضوی، تصویب اساسنامه، تعیین روزنامه کثیراالنتشار، ا•

 . مدیره و بازرسین

: شرکت رد هشت جلسات مجامع عمومی با عناوین و مباحث ذیل     

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



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

: مباحث ذیل   کمیسیون نظارت رب سازمان اهی صنفی مشهد رد شرکت ردهس جلسه    
گزارش برگزاری انتخابات تعطدادی از اتحادیطه هطای صطنفی،     : جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت، مباحث•

 .گزارش رئیس کمیسیون نظارت نیشابور، بررسی شکایت و مشکالت مرتب  با اتحادیه صنف امالک نیشابور 
گزارش فرایند انتخابات اتحادیه های صنفی، بررسطی آئطین   : جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت، موضوعات•

 .نامه داخلی اتحادیه نانوایان، ارائه گزارش کمیسیون نظارت شهرستان سبزوار 
فراینطد تأسطیس و ثبطت انجمطن در اتطاق ایطران،       : شرکت در جلسه هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی در محل مجتمع آبادگران، موضوعات•

 های ع ویت در اتاق ایرانجذابیت

: شرکت ردسیزده جلسات مختلف  مرتبط با  امور  تشکل اه   هک  شامل   
 برگزاری و شرکت در جلسه همططاهنگی برنامه های آمططوزش توس  تشکل های استان با•
 ها و ح ور ریاست محترم اتاق ایرانهای وابسته با مشارکت رؤسای تشکلبرگزاری و شرکت در جلسه هم اندیشی اتاق و تشکل•
اه، اسطتاندار  همطر شرکت در جلسه مالقات مدیران بخش های دولتی و خصوصی با رئیس جمهور کشور تاتارستان در محل اتاق با ح ور سفیر روسیه در ایران و هیأت •

 خراسان رضوی
 در محل دفتر مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی 95شرکت در جلسه معرفی کارفرمایان نمونه سال •
 96شرکت در جلسه کمیسیون تجارت اتاق در سال •
 .شرکت در جلسه معارفه نماینده جمهوری اسالمی در گمرکات بین المللی بروکسل و معارفه نا ر گمرکات استان در محل اتاق •
 های اقتصادی استانتشکیل و شرکت در اولین جلسه شورای دبیران تشکل•
 شرکت در ششمین جلسه کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقا  کیفیت کاال و خدمات در محل استانداری•
: های دولتی و خصوصی ذیرب ، مباحطث شرکت در دوجلسه ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل خانه صنعت، معدن و تجارت با ح ور نمایندگان بخش•

 انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معطدنی
 ای اتاق و مسئول رواب  عمططومی،با مشاور رسانه... ای، تهیه ماهنططامه، اطالع رسانی، خبر و برگزاری و شرکت در جلسه مرتب  با تبلیغات رسانه•
یر اجرائی دب برگزاری و شرکت در جلسططه توجیهی انجمن فعططاالن اقتصططادی منطقه تجططاری و گردشگری سپططاد با ح ططور رئیس شططورای نظارت راهبردی،•

 و مدیر انجمن مذکور
 ،2شرکت در جلسه تیم اجرایی بهبود برنامه های اتاق در محل ساختمان شماره •
 شرکت در جلسه هیأت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی در معیت رئیس شورای راهبردی اتاق استان در محل سندیکا•



فعاالن به مشورتی نظر  دو و هفتاد ارائه 
  تجارت و گذاری سرمایه خصوص در اقتصادی
 ها تشکل با مرتب  های حوزه و  خارجی

رسانی اطالع و مکاتبه مورد هفت و هشتاد و صد انجام  

 مرتب  ، همایشات و جلسات تشکیل و برگزاری خصوص در

 با درابطه آموزشی های دوره برگزاری .ها تشکل حوزه با

 دفتر کل مدیر ، مدیران انجمن دبیر با مکاتبه ، ها تشکل

 هایاتاق با مکاتبه استانداری، اقتصادی امور هماهنگی

 قبال در اقدامات و روش اعالم درخواست و هادیگراستان

 انجمن مؤسسین مجمع برگزاری فراخوان ارسال ، هاتشکل

 ؛ اندرکاران دست برای قیمتی سنگهای و نقره جواهر، طال،

  بورس سرفصل با آموزشی دوره تشکیل جهت هماهنگی

  رسانی اطالع جهت هماهنگی ، بازرگان زنان کانون برای

  ، اتاق سایت طریق از کار و کسب و وب جشنواره دومین

 عمومی فراخوان خصوص در ها تشکل به رسانی اطالع

 غیره و استانی برگزیده صادرکنندگان

در شرکت از گزارش هیجده ارائه و تنظیم 
 با ارتباب در  سیمنارها ، ها کمیسیون ، جلسات
  امور ماهانه عملکرد :قبیل از تشکلها حوزه
 راهبردی نظارت شورای جلسات ها، تشکل
 سازمان بر نظارت کمیسیون جلسات ، ها تشکل
 نمونه کارفرمایان معرفی ، مشهد صنفی های
  ملی روز گرامیداشت ستاد جلسه ،1395 سال

 با جلسه از گزارش ارائه و تهیه ، معدن و صنعت
 خراسان مشاور مهندسان مدیره هیأت اع ا 
 های تشکل امور نامه شیوه ارائه و تهیه ، رضوی
   استان اتاق

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



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

مورد50 مورد50   

جلسه3  

مورد6  

مکاتبات مربوط به امور 
 مرکز داوری

 برگزاری و حضور در جلسات

سایر اقدامات صورت 
 گرفته



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

 مکاتبات مربوط به امور مرکز داوری مکاتبات مربوط به امور مرکز داوری

 .ع در خصوص ارجاع به داوری و تشریح و تبیین شرایط منجز ورود به داوری .مکاتبه با آقای زوکیل محترم آقای پ•
 ک.ن.ض به عنوان داور منتتب مرکز داوری جهت رسیدگی به درخواست داوری شرکت ا.مکاتبه با مدیریت محترم شرکت گاند و فالت در خصوص معرفی ا•
 ف .و.ک و معرفی داور منتتب مرکز داوری جهت رسیدگی در پرونده فی مابین با شرکت گ.ت.مکاتبه با جناب آقای پژوهش وکیل محترم شرکت ا•
 .ع در اختالفات حاصله .ن  در خصوص درخواست داوری آقای پ.مکاتبه با آقای ی•
 .ف در خصوص تعیین وقت جهت تنظیم قرارنامه داوری و استماع دفاعیات توسط داور منتتب مرکز داوری .و.مکاتبه با مدیریت محترم شرکت گ•
 . پ با عنایت به اینکه خوانده دعوا تبعه ایران نمی باشد.ک.مکاتبه با مدیرکل محترم مرکز داوری اتاق ایران در خصوص پرونده خانم م وکیل محترم شرکت س•
 ع در خصوص ارسال پاسخ و تیحه دفاعیه خووود به موورکز داوری.مکاتبه با آقای زوکیل محترم آقای پ•
 .المللی ت در خصوص پرداخت هزینه ثبت دادخواست داوری بین.م.مکاتبه با خانم م وکیل محترم شرکت س•
 ( .3-2-1پیشرفته )مرحله  3های پیشرفته داوری در قالب مکاتبه با دبیرکل محترم مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران در مورد برگزاری دوره•

 . ا از ایشوان و معرفی داور جهت رسیدگی .ا در خصوص شکایت آقای ص.ل.ا ش.مکاتبه با آقای ا•
 ع .از حق الزحمه داوری در پرونووده داوری فی مابین ایشان و آقای پ% 50م در فقره پرداخت .مکاتبه با آقای ی•
 . توک در خصوص ارسال نظریه کارشناس به داور پرونده .مکاتبه با آقای پ وکیل محترم شرکت ا•
 . قواعد و آیین داوری و دستور مقتضی  53مکاتبه با دبیرکل محترم مرکز داوری اتاق ایران در خصوص ارسال پیش نویس رأی داوری در راستای ماده •
 .آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی  5ش نسبت به معرفی داور خود در فقره کمیسیون ماده .ا.مکاتبه با آقای ا•
 .و خ  انزابی با موضوع ادعای تتلف و عدم تأدیه جوایز صادراتی از سوی ایشان . د در خصوص شکایت آقایان ک.مکاتبه با آقای م•
 .  مکاتبه با رئیس کل محترم دادگستری خراسان رضوی در خصوص توسعه و ترویج داوری •
 .  قواعد و آیین مرکز داوری اتاق ایران  53در راستای اجرای ماده  2/95/1/26مکاتبه با مدیرکل مرکز داوری اتاق ایران در خصوص پرونده کالسه •
ش مبنی بر ارسال توضیحات کامول در ماهیوت قورارداد و وقوایع موجوب بوروز       .ش.ز در خصوووص درخووواست داوری خووود در اختالف با آقای م.مکاتبه با آقای ا•

 . اختالف در دو نسته 
 . ع در خصوص اعالم قبولی داوری توسط جناب آقای ندافیان یکی از داوران مرکز داوری اتاق مشهد .مکاتبه با آقای ز وکیل آقای پ•
 .هزینه داوری نسبت به سهم ایشان % 50ز در خصوص واریز .و ع. ت وکیل محترم آقایان ا.ی .ی.مکاتبه با خانم م•



 
ش در خصوص درخواست آقای اسماعیل زاده مبنی بر حل اختالف به داوری باستناد شرط داوری مندرج در قورارداد توا ایشوان پاسوخ کتبوی      .ش.م.مکاتبه با آقای ا•

 . خود را به دفتر داوری تحویل نمایند
 ش .ش.م.از حق الزحمه داوری که به عهده ایشان می باشد در اختالف با آقای ا% 50ز خصووص پرداخت .ا.مکاتبه با آقای ا•
. وا.بوا آقایوان ع  ( خواهوان )ز .ع.ن و .مکاتبه با مدیر محترم امورمالی اتاق و ارسال فیش واریزی در خصووص پرداخوت هزینوه داوری در پرونوده فوی موابین آقایوان ا       •

 .نسبت به سهم خواهان ( خوانده)
قواعد و آیین داوری مرکز "جلد کتاب  10دفتر مشهد و ارسال  -مکاتبه با رئیس کل محترم دادگستری خراسان رضوی در خصوص معرفی مرکز داوری اتاق ایران•

 .و اسامی داوران این مرکز  "داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ی و تجدیود نظور   قوقمکاتبه با دبیرکل محترم مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در فقره دوره آموزشی داوری ویژه قضات دادگاههای ح•

 .در مهر ماه و دعوت از ایشان و آقای مفید کالنتریان جهت تدریس دوره مذکور 
 .ز در اختالفات حاصله به استناد شرط داوری مندرج در قرارداد .و ع. پ در خصوص درخواست داوری از سوی آقایان ا.مکاتبه با آقایان ع وا•
نسوبت  ( خوانده)ش .ش.م.و ا( خواهان)ز .ا.مکاتبه با مدیر محترم امورمالی اتاق و ارسال فیش واریزی در خصوص پرداخت هزینه داوری در پرونده فی مابین آقای ا•

 .به سهم خواهان 
ل و توضیح و تبیین در خصوص شرایط ورود به داوری مرکز داوری اتاق در اختالفات حواد  فوی موابین    .ج رئیس هیأت مدیره شرکت پ.مکاتبه و پاسخ آقای ح•

 ب .ایشان با آقای س
 .م در خصوص اعالم وقت جلسه داوری و شرکت در جلسه در محل مرکز داوری اتاق .مکاتبه با آقای ی•
 .ع جهت اعووالم وقت جلسه داوری و شرکت در جلسه .مکاتبه با آقووای ز وکیل محترم آقای پ•
 .ش در خصوص توضیح مورد اختالف فی مابین .ش.م.ز و ارسال نامه آقای ا.مکاتبه با آقای ا•
 .ز در مورد اعالم آدرس جدید خواندگان با عنایت به تاییر مکان آنها .و ع.ت وکیل محترم آقایان ا.مکاتبه با سرکار خانم ی•
 .ش و ارسال مستندات تزم تا در فرجه قانونی پاسخ خود را ارائه کنند.ش.م.مکاتبه مجدد با آقای ا•
ن خراسوان  سوتا مکاتبه با دبیرکل محترم مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اعوالم روزهوای اعالموی از سووووی دادگسوتری ا     •

 .رضوووی جهت برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی قضووات در امووور داوری 
 

 مکاتبات مربوط به امور مرکز داوری مکاتبات مربوط به امور مرکز داوری

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



 برگزاری و حضور در جلسات برگزاری و حضور در جلسات

 . ت در خصوص ارجاع پرونده به داوری و تشریح شرایط داوری و بحث در خصوص اقامتگاه خوانده .م.م وکیل محترم شرکت ب.جلسه با خانم ز•
 .آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی  5ا جهت معرفی داور خود برای شرکت در کمیسیون ماده .ص.جلسه با آقای م•
بوا حضوور داور محتورم جنواب آقوای نودافیان و عودم        ( خوانده)م .ن و آقای ی.به وکالت آقای ز( خواهان)ع .تشکیل جلسه داوری پرونده فی مابین آقای پ•

 .حضور خوانده در محل دفتر مرکز داوری اتاق 

 سایر اقدامات صورت گرفته سایر اقدامات صورت گرفته

  داوری به ورود و رسیدگی جهت داوری پرونده در تزم مدارک ارسال خصوص در ز.ع.م و ا.م آقایان محترم وکیل ی. م خانم با تماس•
 . پ خصوص ارسال گزارش اصالحی دادگاه .آ.ی وکیل محترم شرکت ف.تماس با خانم م•
 (.ع خواهان.در اختالف فی مابین ایشان با آقای پ( خوانده)م .واریز حق الزحمه داوری توسط آقای ی•
 .آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی  5ا به عنوان داور خود جهت شرکت در کمیسیون ماده .ص.ض توسط آقای م.معرفی آقای ش•
 .م در خصوص تبیین و توضیح شرایط تزمه دادخواست داوری . ا وکیل محترم بازرگانی ش.ر.تماس با خانم ط•
 مرکز داوری به سرپرست محترم دفتر پایش طرح ها و برنامه های اتاق 96ماهه اول سال  5ارسال گزارش عملکرد •

 

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



 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

• مورد10  

شرکت رد جلسات مرتبط با 

• امور دفتر حقوقی مورد35    

کاتبات و پاسخ استعالمات   م
• مورد 14  

مات   ساری اقدا

مشهد -دفتر حقوقی اتاق بازرگانی ایران  



مشهد -دفتر حقوقی اتاق بازرگانی ایران ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی  

 شرکت رد جلسات مرتبط با امور دفتر حقوقی

های توسعه و قوانون برناموه پونج سواله     وگوی دولت و بتش خصوووصی در با موضوع قانون احکام دائمی برنامهشرکت در جلسووه دبیوورخانه شووورای گفت•
 توسعه 

 قانون رفع موانع تولید  46ا موضوع بررسی اجرای حکم ماده ب وگو دولت و بتش خصوصیشرکت در جلسه دبیرخانه شورای گفت•
و  CKDوگوی دولت و بتش خصوووصی  با موضوع بررسی و نظارت گمرک در خصوص کاتهای وارداتوی  شرکت در جلسووه دبیوورخانه شووورای گفت•

SKD  
 شرکت در جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بتش خصوصی•
 قانون برگزاری مناقصات 12ماده ( ج)قانون احکام دائمی توسعه برنامه ششم با موضوع بررسی آیین نامه بند  12ماده ( ب)شرکت در دومین جلسه دبیرخانه بند •
 .ر خصوص طرح مباحث مرتبط دشرکت در نشست مشترک با اعضاء شورای شهر مشهد •
 شرکت در جلسه تیم اجرای پروژه های استراتژی اتاق•
 .  شرکت در دوره آموزشی در خصوص مدیریت مذاکرات بین المللی و تنظیم قراردادها •

 . در محل ساختمان آموزش  9001شرکت در دوره آموزشی آشنایی با الزامات ایزو •
 . قضات مرتبط با فرآیند داوری  شرکت در جلسه معاونت پیگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با موضوع توانمندسازی•

 



 . م .م  و آقایم . اک لو  ها مهای خانمدادگاه عمومی جزایی مشهد در خصوص اعاده اصول پرونده 131مکاتبه با شعبه •
 . 1 ابوذر ساختمان به مربوطه افراز عدم رأی صدور به رسیدگی در تسریع خصوص در پیگیری و مشهود امالک و اسناد ثبت مدیرکل با مکاتبه•
وگوی دولت و بتش خصوصی در خصوص تعیین تکلیف واحدهای صنعتی محور غورب در تثبیت کواربری  مکاتبه با رئیس محترم دبیرخانه شورای گفت•

 . صنعتی 
 .موورکز آموزشع از .ع.ممکاتبووه با ریاست محترم شعبه چهووارم دیوووان عدالت اداری در فقووره شکایت آقای •
به مدیریت عاملی آقای خ .ش .ص.کمکاتبه و پاسخ معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص تعلیق شرکت •

 . م .ف
 1مکاتبه با موودیرکل محترم ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی در خصوووص صدور رأی عدم افراز آپارتمان های ابوذر •
 .در خصوووص گزارش حسابرسی ر .دمکاتبه با شرکت حسابرسی •
مربوط م .رسازمان و مدیر بازرسی استان خراسان رضوی در خصوووص ممنوع التووروجی آقای  2مکاتبه و پاسخ جناب آقای درویشیان رئیس محترم منطقه •

 . به تصمیم متتووذه کارگروه صیانت از قوووانین و مقررات 
 . و دریافت جوایز صادراتی توسط ایشان د .مدر خصوص معرفی داور از سوی ایشان در اختالف با آقای .  مکاتبه با آقای ک•
مبنوی بور عهود شوکنی طورف      ز .عریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در خصوص اظهارات و مستندات آقای خ .امکاتبه با آقای •

 . آلمانی 
 . مکاتبه با رئیس کل محترم دادگستری خراسان رضوی در خصوص توسعه و ترویج داوری •
 .ش و عدم معرفی داور از ناحیه آقای ش .ا از آقای ا.مکاتبه با جناب آقووای بهاری موودیر محترم امووور حقوقی اتاق ایران در خصوووص شکایت آقای ص•
 .مبنی بر قطع انشعابات آب، برق و گاز ملک مذکور به جهت جلوگیری از تتریب و خطرات احتمالی  1مکاتبه با اجرای احکام در فقره ساختمان ابوذر •
 .ا .چدادگاه محترم تجدید نظر استان در خصوص شرکت  34مکاتبه و پاسخ استعالم شعبه •
 . مکاتبه با معاونت محترم استان های اتاق ایران در فقره معرفی مدیر حقوقی اتاق مشهد •
 .ا .چدادگاه محترم تجدید نظر استان در خصوص شرکت  34مکاتبه و پاسخ استعالم شعبه •

کاتبات و پاسخ استعالمات   م

مشهد -دفتر حقوقی اتاق بازرگانی ایران  ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی 



 
ظیمی در تن مکاتبه با آقای مرتضوی معاون محترم رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور پیگیری از وقوع جرم در خصوص اصالح مبایعه نامه های•

 .بنگاههای معامالت امالک با عنایت به اینکه متصدی بنگاه به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می شود
د مبنی بر عدم تأدیه جوایز صادراتی با توجه به .از آقای م.  مکاتبووه با جناب آقای بهوواری مدیر محترم امووور حقوقی اتاق ایران در خصوووص شکایت آقای ک•

 .د هیچ اقدامی جهت معرفی داوری به عمل نیاورند.اینکه آقایم
همواهنگی جهوت مراجعوه ایشوان بوه آن      . ا .کشورکت  ز .عمکاتبه با ریاست نمووایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور در خصوووص اخوتالف آقوای   •

 نمایندگی
 .دارد تانمکاتبه با نماینده محترم انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در استان خراسان رضوی در خصوووص اختالف بازرگانی کاشانی با اداره اس•
و بیان انتظارات جهت رفع مشکالت تجار و ا .با شرکت ز .عمکاتبه مجدد با نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در خصوووص اختالف آقای •

 .بازرگانان 
و ن .ک.مهای مربوط به کارتهای بازرگوانی بوه نوام خوانم     مشهد در خصووص ارسال اصول پرونده 6بازپرس دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  605پاسخ شعبه •

 م .مآقای 
 . ن .غ.مپاسخ استعالم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در خصوص خانم •
 .پ.گ.مشهوود در خصوووص ارسال مشتصووات و آدرس خانم   2بازپرسی دادسری عمووومی و انقالب ناحیه  215پاسووخ شعبه •
 د .م.ا .ک.پاسخ نامه مدیریت محترم امور حقوقی اتاق ایران در مورد ارسال مستندات مربوط به پرونده اختالف تجاری فی مابین آقایان •
، شعبه مشهد در خصوص شرکت هایی که مجری و برگزار کننده نشست های اقتصوادی  -پاسخ نامه ریاست محترم هیأت اجرایی اتاق مشترک ایران و افاانستان•
 . با هدف عوام فریبی و اغفال متاطبین خود انجام می گردد که

 

 

کاتبات و پاسخ استعالمات   م
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 .توسط بانک پارسیان  ن.تهیه و ارائه گزارش به دبیر محترم اتاق در خصوص پرونده ممنوع التروجی آقای م•
 .ر خصوص اختالفات حاد  فی مابین ایشان با اداره استاندارد داز اعضاء اتاق ا .آقای مشاوره با •
 .و وکیل اتاق  100و کمیسیون ماده  8پیگیری تتلفات ساختمانی از طریق شهرداری منطقه •
 .در محل دفتر حقوقی  ن.با حضور داور آقای ا ل.اش.اآقای آ با .ص.متشکیل جلسه در خصوص اختالف تجاری آقای •
 ی.مشهد و ارائه دفاعیات تزم در خصوص پروندۀ ایراد صدمۀ بدنی به کارگر آقای چ 2دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیۀ  228مراجعه به شعبۀ •
م مقابررسی رأی صادره در پروندۀ برادران دبا موضوع اختالف در مالکیت فی مابین ایشان و اخذ نظر حقوقی اساتید در خصوص اخذ دستور فروش از •

 .قضایی در شرایط موجود 
 .بررسی و پیگیری پرونده های مطروحه در واحد خدمات بازرگانی با تحصیل دتیل و ارائه آنها به وکیل اتاق با انعقوواد جلسات متعدد•
 .برداری قضایی دادگاه عمومی حقوقی مشهد جهت بهره 35ارسال پرونده مورد درخواست شعبه •
ا در تفویض نمایندگی به ایشان توسط شورکت گوالترا آلموان بوا عنایوت بوه       .ز در خصوص شکایت از آقای ا.یری درخواست بازرگانی عبررسی و پیگ•

 . انحصاری بودن نمایندگی 
 . مشهد و انجام پیگیری های تزم  3از اداره ثبت ناحیه  1وصول اخطاریه مربوط به رأی عدم افراز آپارتمان ابوذر •
 .ابالغ قانونی گردیده بودد .ع.حبه سبب اینکه رأی عدم افراز به آقایان  "حمایت"چاپ آگهی عدم افراز در روزنامه •
ز و تفهیم ایرادات شکلی و ماهوی قرارداد ایشان با شرکت آلمانی و مقرر گردید ترجموه قورارداد بوه فارسوی و اسوناد دیگور بوه دفتور         .جلسه با آقای ع•

 .حقوقی تحووویل گردد
 . 1مشهد و اعالم نظر این اداره در خصوص عدم افراز آپارتمان های ابوذر  3مراجعه به اداره ثبت منطقه •
 . ارائه توضیحات تزم و . ی.جدر خصوص شکایت آقای  18معرفی نماینده حقوقی و حضور در کالنتری •

 
 

مات   ساری اقدا
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 روابط عمومی 

 امور جاری  ربانهم اهی توسعه ای 

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



 اطال  رسانی و خبر

 ااشتنرات

 فرهنگی و تبلیغی

 امور جاری 

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

  :شامل خبر و رسانی طالعا
  اتاق اخبار و رویدادها از ( عکس و فیلم ) تصویری و خبری پوشش  •
 دعوت که ها رسانه عناوین اتاق های برنامه خبری پوشش برای مختلف های رسانه خبرنگاران از دعوت•

 و ایران -همشهری -فارس -تسنیم -ایسنا -ایرنا اقتصاد، دنیای -قدس -سیما و صدا -خراسان : اند شده
   مورد 52  غیره

 خبرنگاران و رسانه اصحاب ح ور با خبری های نشست برگزاری•
   مورد 676 اتاق تلگرام کانال و پورتال در روزانه اخبار بارگذاری•
 ایران اتاق مجازی رادیو و صوتی گزارش ارسال و تهیه•
 اجرایی مسئولین و اتاق،کارشناسان های کمیسیون روسای ح ور با اتاق در اقتصادی میزگرد برگزاری•

 .استان
 ماهه4 زمانی بازه در ع و 1100 به ع و700 از آن اع ای درصدی50 افزایش و اتاق تلگرام کانال کردن فعال•
   اتاق اخبار انتشار برای ( سیما و صدا) ملی رسانه  رفیت از استفاده•
    مورد 403 ها رسانه سایر و ایران اتاق خبری پیگاه به اخبار ارسال•

 مورد 851 ( ح وری و تلفنی ) اتاق مراجعین به پاسخگویی•

 



 : انتشارات شامل 
 
 نسخه  60تهیه بولتن خبری برای اع ای محترم هیئت نمایندگان اتاق به تعداد •
 نسخه  2400هماهنگی و نظارت بر تولید و محتوا و چاپ دور جدید نشریه اتاق •
 : چاپ و تکثیر کتابچه های دبیرخانه شورای گفتگو با عناوین •
 نسخه  500(  25و  1جلد ) تجمیع ، اصالح و یا حذف قوانین محل کسب و کار •
 نسخه  200نگاهی به مصوبات شورای گفتگو •
 نسخه  200چکیده پیشنهادات در خصوص تجمیع و اصالح قوانین مخل  کسب و کار •
 نسخه  100تفاهم نامه های منعقده بین کمیسیون های صنایع و کشاورزی مجلس با اتاق •
 نسخه  1000چاپ و تکثیر بورشور پول شویی به سفارش واحد بازرگانی •
 نسخه  200چاپ و انتشار نگاهی به موقعیت تاتارستان به سفارش امور بین الملل •
 نسخه  60چاپ و تکثیر گزارش کار کمیسیون کشاورزی و کمیسیون معدن •
 ... ( همایش ها و ) تکثیر لوح فشرده از برنامه های جاری اتاق •
 .  توزیع مطبوعات و نشریات در داخل اتاق •
 

 : برنامه های فرهنگی و تبلیغی شامل 
 
 روز   2برگزاری دوره آموزش خبرنگاری اقتصادی با همکاری مرکز آموزش به مدت •
 مرداد روز خبرنگار با ح ور ریاست محترم اتاق 17نفر از خبرنگاران فعاال اقتصادی به مناسبت  30تجلیل از •
 تهیه بنرهای مناسبتی و پرجم در انواع مختلف جهت استفاده در ف اهای داخلی و خارجی اتاق •
 تامین مجری و قاری برای برنامه های مختلف اتاق •
 تهیه فیلم و عکس از برنامه های اتاق و همکاری و ح ور در برنامه های سایر واحدهای اتاق •
 تکصیر لوح فشرده از برنامه های ضب  شده و ارسال آن به مراکز ذیرب  •
 ...( شورای گفتگو ، هیات های خارجی ، ح ور نمایندگان مجلس و ) تامین عکاس و تهیه عکس حرفه ای از برخی برنامه های مهم اتاق •
 همکاری در برآورد هزینه های مرتب  با نصب صوت مناسب برای سالن اصلی اتاق •
 مورد 5( تولید و اشتغال-اقتصاد مقاومتی)1396از فرمایشات رهبر معظم انقالب در خصوص نامگذاری سال  50*70تهیه تابلو شاسی در ابعاد •
 تهیه عکس روسای پیشین اتاق و نصب آن در طبقه دوم با همکاری مسئول تشریفات •
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 ربانهم اهی توسعه ای و طرح اهی پیشنهادی 

 سال ابتدای در محترم رئیسه هیئت و اتاق محترم ریاست به نیاز مورد بودجه و اهداف بهمراه عمومی رواب  حوزه در برنامه سرفصل 14 ارائه•
   1396 سال در جاری

  ایشان درخواست طبق محترم رئیسه هیات به پیشکسوتان انتخاب معیارهای و ها شاخص ارائه•
   مرتب  های شرکت و ها سازمان – ها تشکل به اتاق لگوی واگذاری نامه شیوه ارائه•
  ( اتاق اسناد مرکز) اتاق در مستندسازی و آرشیو طرح ارائه•
   اتاق در رسانه نظرات صاحب ح ور با فکر اتاق جلسات برگزاری•
   آموزش مرکز همکاری با اقتصادی خبرنگاران تخصصی آموزشی دوره برگزاری•
   گفتگو تاالر طرح اجرای در نیاز مورد های سرفصل ارائه و فکری مشارکت•
  مشهد اتاق نمایشگاهی مرکز و موزه طرح ارائه•
  نشر سیاستگزاری شورای نامه شیوه ارائه•
   استانی سیمای های شبکه از آن پخش و اتاق با مرتب  روتین های برنامه برنامه تولید هدف با تلوزیونی طرح ارائه•
 هیئت تایید مورد های برنامه های سرفصل از یکی مطابق ، اتاق نگاه با استان اقتصادی های توانمندی خصوص در مستند فیلم تولید طرح ارائه•

   آن اجرای پیگیری و سال ابتدای در محترم رئیسه
 و همسویی و وری بهره کیفیت ارتقا ، سازمانی رواب  تحکیم در موثر عوامل خصوص در اتاق محترم ریاست به مکتوب پیشنهادات ارائه•

   اتاق در واحدها و کارکنان همگرایی
 

الزم به ذکر است کلیه برنامه و طرح های توسعه ای رواب  عمومی توس  و یا با مشارکت و همکاری صمیمانه مشارو محترم در امور رسانه * 
 . مطرح و یا انجام شده است 

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



 اداری و منابع انسانی 

پاسووووتگویی یووووه •
مراجعات حضووری  

 و  تلفنی

مورد  1736  

تایووم مووتن هووای   •
 ارجاعی

مورد 1521  

امور دبیرخانه شامل •
کلیه دریافت و ارسال 
مکاتبات، معرفی ناموه  

 ها

هموواهنگی در امووور • مورد 5580•
 نقلیه

 مورد321•

اموووور ماموریتهوووا  •
تهیووه بلوویط،  : شووامل

ایوووواب و ذهوووواب و 
 اسکان همکاران

 مورد189•

برگزاری جلسوات  •
در سووواختمان هوووای 
 :مرکزی و آموزش

جلسووووه بووووا   124•
 3594حضور 

 درخواست خرید•

  مورد  228•
اموور  : بقیه امور شوامل  •

رفوووواهی و انگیزشووووی،  
همووواهنگی و برگوووزاری 
همووووایش هووووا و امووووور 
اجرایووووووی مربوطووووووه ، 
محاسبه میزان کارکرد و 
 مرخصی ، تذکر نگهبانی 
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 اداری و منابع انسانی 



قراردارد، پژوهشی شورای بررسی نوبت در که کشاورزی محصوالت صادرات مجازی ترمینال ایجاد طرح ارائه  
کشاورزی، بخش های پتانسیل از استفاده با تایباد محروم و مرزی منطقه در اشتغال ایجاد و قاچاق از پیشگیری پروپوزال ارائه 
و استان بزرگ کشاورزان با علمی تبادل برای متّحده ایاالت آریزونا دانشگاه ایرانی ی برجسته دانشمند لی پسرک پروفسور با ارتباب برقراری 

 جاری، سال در استان بزرگ کشاورزان برای آموزشی علمی سمینار و کشاورزی کمیسیون در تخصّصی جلسات برگزاری برای دعوت
سفره برداشتهای از مترمکعب میلیون 79 جویی صرفه پیشنهادی طرح با همراه کشاورزی آب مصرف در جویی صرفه برای قانون نویس پیش ارائه  

 استان گفتگوی شورای در طرح جهت آن ساختن آماده و کارشناسی بررسی برای گفتگو شورای دبیرخانه به مشهد شهرستان زیرزمینی آب های
غذایی، صنایع اوّلیه مواد و کشاورزی محصوالت سالمت پایش برای سالمت سپاه ایجاد جهت سازی زمینه و جلسات برگزاری 

 
 و مشورت هستند خبره خودشان کاری درحوزه و اندرکار دست که اقتصادی فعّاالن و دانشگاهی کارشناسان و صاحبنظران با فوق موارد ی همه در *
 .است شده استفاده همکاری برای ایشان اشتیاق و همفکری از

 
 سرپرست و ایف شرح در همانطورکه و شده بموقع و مؤثّر ارتباطات برقراری صرف اجرائی و فکری توان از بخشی ، شده اشاره کارهای انجام برای*

 بازرگانی اتاق ارتباب مطلوب نحو به شود می تالش که است شده تعریف دفتر این و ایف مهمّترین از دولتی ارگانهای با رابطه ، آمده دفترکشاورزی
 .گردد تقویت گذشته از بیش جهادکشاورزی سازمان با

 

 :رد شرح وظایف جاری دفتر کشاورزی مهّمترین موارد عبارتند از 
مدیریت رابطه با ارگانهای دولتی ذیرب  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 متخصّص و داوطلب همکاری خارج از کشور در استان و ایجاد ارتباب با آنها 
 سازی تجارت خارجی استانتالش برای تسهیل و بهینه  

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

1396ماه اول 3دفتر کشاورزی در   
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تحلیلی
 تهیه و میظنت هشت گزارش 

 تهیه و میظنت بیست و جنپ گزارش آماری 

 دفتر تحقیقات  اقتصاد و توسعه  ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



 :تهیه گزارشات آماری رد رابطه با 

 دولت مالی های یی دارا وضعیت •
 ایران در کار نیروی های شاخص•
 منتخب کشورهای در اقتصادی های بخش حسب بر بیشتر و ساله 15 شاغالن   •
 GDP از کشور در کاال واردات و صادرات سهم•
 دنیا برتر برند 100•
 ایران در بیمارستان تخت و پزشگ•
 جهان کشورهای در آب وری بهره و شیرین آب منابع•
 ایران در ونقل حمل لوازم و آالت ماشین واردات و صنعتی کاالهای کل صادرات مقایسه•
 بانکی اعطایی تسهیالت مانده در تغییر از اقتصادی مختلف های بخش سهم•
 فعالیت گروه تفکیگ به صادره برداری بهره های مجوز تعداد•
   فعالیت گروه تفکیگ به صادره برداری بهره مجوزهای اشتغال•
 فعالیت گروه تفکیگ به صادره برداری بهره مجوز سرمایه•

 GDP از ساختمان و آالت ماشین ناخالص ثابت سرمایه تشکیل سهم•
   منتخب کشورهای در آوری فن سطح اساس بر صنعتی ساخت در اشتغال سهم•
   منتخب کشورهای در آوری فن سطح اساس بر واردات به صادرات نسبت•
 منتخب کشورهای در آوری فن سطح اساس بر صنعتی ساخت کاالهای در ناخالص ثابت سرمایه تشکیل سهم•
 منتخب کشورهای در آوری فن سطح اساس بر کاال صادرات کل از صنعتی ساخت کاالهای صادرات سهم•
   منتخب کشورهای در آوری فن سطح اساس بر صنعتی ساخت افزوده ارزش سهم•
 ایران و جنوبی کره در بخش همان در شده ایجاد افزوده ارزش به بخش هر در ناخالص ثابت سرمایه تشکیل نسبت•
   منتخب کشورهای در اقتصادی های فعالیت درتمام توسعه و تحقیق های هزینه توزیع•
 منتخب کشورهای در شهری جمعیت از صنعت کار نیروی سهم•
  انجام به کشاورزی اقتصاد از خروج جهت را اقداماتی چه اخیر قرن نیم در توسعه خواهان کشورهای -2  ایران در نفت و صنعت های بخش افزوده ارزش•

 ایران در مصرفی کاالهای واردات سرانه -3  خدماتی؟ یا صنعتی اقتصادی سوی به کشاورزی اقتصاد از گذر اند؟ رسانده
  اضافه خالص سرمایه موجودی -3  منتخب کشورهای در GDP از نظامی های هزینه سهم -2 منتخب کشورهای در افزوده ارزش در R&D از استفاده شدت•

  و ناپایدار نامنظم، پایین، رشدهای -5 جهان در خدمات و کاال تجارت از کشورها خدمات و کاال تجارت سهم -4 ایران در قبل سال به نسبت سال هر در شده
 کشورها دیگر آن مقایسه و ایران اقتصاد ثبات بی

 گذشت؟ چگونه جنوبی کره و ایران در اشتغالزایی طالیی زمانی بازه•
  واردات و صادرات -3  (2017) سال در منتخب کشورهای در کار و کسب ف ای های شاخص وضعیت -2  1279-1345 سالهای کشور خارجی مبادالت ارزش•

 منتخب کشورهای در فوالد تولید  رفیت –4 ایران در کشاورزی محصوالت
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تحلیلی با عنوان 
 : تهیه گزارشات 

 
 مواردی بر گزارش نقش دولت کره جنوبی بر تولد و رشد بنگاه های بزرگ•
 نگاهی بر گزارش بنگاه های کوچگ و متوس  روزنامه تعادل•
 ریشه های توسعه نیافتگی در ایران•
 انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده•
 اثرات پسین و پیشین توسعه صنعتی و بخش تولید واقعی در جوامع•
توسعه صنعتی، بخش خصوصطی و رنطج کشطورهای     -2برندینگ و نظم نوین جهانی •

 توسعه نیافته از عدم وجود یگ سازماندهی قوی
اعتقاد واقعی به بخش خصوصی و بازگشت اعتماد از دسطت رفتطه بطه آن یگانطه راه     •

 خروج از بحران های کشور
 

 ساری گزارشات :
 
 . است اقتصاد رونق نشانه نفت به بیشتراقتصاد آلودگی(1
 واقعی بخش در اقتصادیایران تحوالت گزارش خالصه بر درآمدی(2
   دوازدهم دولت از خصوصی بخش انتظارات بر درآمدی (3
   اشتغال و تولید (4

   مقاوتی اقتصاد اساس
 جهان در خدمات و کاال صادرات از کشور در خدمات و کاال صادرات سهم (5
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1 

  مسیر در موجود موانع شده، تملگ واحدهای واگذاری دستورالعمل ها استان، بانگ های تمامی از نظرخواهی با  استان بانگ های هماهنگی شورای گردید مقرر
  هماهنگی شورای مرکزی، بانگ از  استعالم به نیاز صورت در همچنین .نماید ارائه گفتگو شورای دبیرخانه به را واگذاری برای پیشنهادی راهکارهای و واگذاری
 .دهند انجام خصوص این در را الزم مکاتبات محترم استانداری و استان بانگ های

 

2 
  اداره تایید به که زمانبندی برنامه چارچوب در اصناف برای را مالیاتی مباحث با مرتب  الزم آموزشی های دوره استان مالیاتی امور محترم کل اداره گردید مقرر
 .نماید برگزار رسید، خواهد اصناف اتاق و مالیاتی امور کل

 

3 

  اختیارات و و ایف از مالیاتی امور محترم کارشناسان شناخت عدم بر مبنی خراسان گمرکی العملکاران حق اتحادیه رییس نایب و دبیر توضیحات به عنایت با
  گمرگی العملکاران حق محترم اتحادیه با استان مالیاتی امور محترم کل اداره گردید مقرر بین، ما فی آمده پدید اختالفات ایجاد آن متعاقب و العملکاران حق

 .گردد فراهم بیشتر تعامل امکان تا نموده فراهم را گمرکی العملکاران حق به مربوب موضوعات طرح برای نشستی برگزاری زمینه
 

4 

  کارگروه استان سطح در تا گردید مقرر مجوز فاقد مراکز و گردها دوره توس  سنتی صورت به قراضه آهن آوری جمع فرآیند ساماندهی اهمیت و ضرورت به نظر
  و معدن صنعت، کل اداره زیست، محی  سازمان شهرداری، پسماند مدیریت سازمان از متشکل نمایندگانی ح ور با قراضه آهن مدیریت فرآیند ساماندهی
  و خودرو بازیافت و اسقاب مراکز استانداری، اقتصاد دفتر خراسان، فوالد مجتمع و انتظامی نیروی تعاون، اتاق مالیاتی، امور کل اداره استاندارد، کل اداره تجارت،
 .نمایند تکلیف تعیین را الزم های نظارت انجام چگونگی و  مجوز فاقد مراکز موضوع ممکن زمان ترین کوتاه در و گردد تشکیل خصوصی بخش های تشکل

5 

  بانکها تملگ در کارخانجات سهام صاحبان و مدیران با تجارت و معدن صنعت، محترم سازمان ،ها بانگ تملگ تحت تولیدی واحدهای خصوص در گردید مقرر
  نظرات و داده قرار ارزیابی و بررسی مورد آنها سازی فعال و قبلی مالکین به واحدها این بازگشت راهکارهای و نموده مذاکره مناسب زمانبندی برنامه یگ طی

 .شود ارائه واحدها اندازی راه و فعالیت ادامه برای کارشناسی
 

6 

  ایجاد خصوص در دامپزشکی و کشاورزی جهاد محترم سازمان محترم، شهرداری رضوی، خراسان مرغداران اتحادیه محترم نمایندگان توضیحات به عنایت با
 دولت گفتگوی شورای روی پیش جلسه اولین در موضوع طرح ضمن گردید مقرر اتحادیه، توس  محیطی زیست اقتصادی، فنی مطالعات تکمیل و پروتئین پایانه

  را طرح اجرای جهت مناسب های مکان رضوی خراسان مرغداران محترم اتحادیه طرح، اجرای جهت مناسب ها استراتژی تعیین منظور به خصوصی بخش و
  دستگاهای کشور، شرق پروتئین پایانه ایجاد ضرورت و وزیران محترم هیات تکالیف به توجه با آن متعاقب .نماید منعکس گفتگو شورای دبیرخانه به و شناسایی
 آورند بعمل الزم مجوزهای صدور نظرو مورد زمین تامین در الزم های حمایت (شهرداری استان، کشاورزی جهاد سازمان ) ذیرب  اجرایی
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7 
  قالب در را تولید زنجیره تکمیل جهت الزم های زیرساخت یا شود منجر استان در معدنی فرآوری شهرک ایجاد به که روندی و ها  رفیت شناسایی گردید مقرر
 استان بازرگانی اتاق معدنی صنایع و معدن کمسیسون طریق از معدنی های تشکل همکاری  و مشارکت با استان معدنی مهم مواد از بع ی برای عملیاتی طرح یگ

 .گردد پیگیری
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  اتاق کشاورزی کمیسیون تجارت، و معدن صنعت، سازمان استانداری، ای، منطقه آب سازمان کشاورزی، جهاد سازمان نمایندگان از متشکل کارگروهی گردید مقرر
  راهکار با را استان در آب منابع از حفا ت خصوص در شده ارائه طرح و تشکیل بازرگانی اتاق کشاورزی دفتر گری متولی به گفتگو شورای دبیرخانه و بازرگانی

  شورای در کارگروه جلسات از حاصل نتایج و دهند قرار کارشناسی و بحث مورد آشامیدنی آب به آن تبدیل و کشاورزی آب منابع از بخشی استفاده پیشنهادی
  و تولیدی واحدهای استفاده قابل های و رفیت آشامیدنی آب بندی بسته موجود وضعیت بررسی اینکه ضمن .گردد مطرح استان خصوصی بخش و دولت گفتگوی
 گیرد می قرار تاکید مورد ها بررسی در که است اساسی مسائل از مصرف بازارهای
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  مشمولین است گردیده عنوان صراحت به کشاورزی بخش کارفرمایان سهم بیمه حق پرداخت از معافیت قانون اجرایی نامه آیین در آنجاییکه از :دبیرخانه مصوبه
  مشغول کارگران سایر همراه به کشاورزی بخش در افراد اینگونه اینکه به عنایت با و شوند می کارفرمایی بیمه سهم تخفیف درصد 20 شامل کشاورزی صنفی نظام

  می اعالم دولت سوی از الزم منابع نشدن تامین کشاورزی بخش کارفرمایان به قانون این تسری یا معافیت عدم دالیل اجتماعی تامین طرفی از و هستند فعالیت
  اقدامات و مطرح خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای در روستاها در گذاری سرمایه و اشتغال به کمگ در قانون این موثر نقش به توجه با شد مقرر لذا دارند،
 .پذیرد صورت مرکز اجتماعی تامین سازمان با مکاتبات قالب در بعدی
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  ابهاماتی و اختالفات .... و (مزرعه )کشاورزی کارگاه حدود زنبورداری، باغداری، نظیر کشاورزی بخش موضوعات و فعالیتها برخی در اینکه به نظر :دبیرخانه مصوبه
 کارشناسی و تخصصی صورت به رضوی خراسان کشاورزی صنفی نظام سازمان گردید مقرر دارد، وجود اجتماعی تامین کل اداره محترم نمایندگان و کشاورزان بین

  انجام قالب در استان اجتماعی تامین کل اداره دعوت با آن متعاقب تا نماید منعکس اجتماعی تامین کل اداره به و نماید استخراج هفته دو مدت  رف را موضوعات
  منعکس شورا دبیرخانه به اند نرسیده تفاهم به آن با ارتباب در مواردیکه سایر است بدیهی .گردد فصل و حل بین ما فی مشکالت و مسائل ارتباب این در تفاهمنامه

 .پذیرد صورت بعدی اقدامات خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای در طرح طریق از تا

11 

  با سازان انبوه مشارکتی قراردادهای از بیمه حق میزان کسر چگونگی زمینه در سازان انبوه و اجتماعی تامین مابین فی اختالف به عنایت با :دبیرخانه مصوبه
  گوی و گفت شورای در طرح طریق از موضوع گردید مقرر کار، ماهیت گرفتن نظر در و اجتماعی تامین کل اداره  ذیرب  مسئولین توضیحات به توجه با و شهرداری

   .گردد پیگیری استان خصوصی بخش و دولت
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درصطد مجمطوع    15مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی،  5با عنایت به اینکه بر اساس ماده : مصوبه دبیرخانه 12
در خصطوص پیشطنهاد اخطذ عطوارض     عوارض شهرداری است که در فرآیند صدور پروانه دریافت می گردد، و پس از بحث و تبادل نظر اع ای حاضر در جلسه 

 وصطی تامین اجتماعی بر اساس متراژ مربع و نفر روز و بر اساس پیشرفت پروژه، لذا مقرر گردید ضمن طرح موضوع در شطورای گفتگطوی دولطت و بخطش خص    
 .استان، اداره کل تامین اجتماعی نیز موضوع را از طریق سازمان پیگیری نماید
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با هدف فراهم نمودن زمینه های برخورداری استان خراسان رضوی از منایع و سرمایه گذاریهای هلطدینگ هطای سطازمان تطامین اجتمطاعی و      : مصوبه دبیرخانه
زمان تطایمن  سطا  مباحث مربوب به تامین اجتماعی پیشنهاد گردید برای دعوت از جناب آقای مهندس ولی اهلل افخمی راد معاونت محترم اقتصادی و برنامه ریزی

 .اجتماعی جهت ح ور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اقدامات الزم صورت پذیرد
ازسطوی  توسط  سطازمان میطادین شطهرداری و اجرایطی نمطودن آن        LEDضواب  نصب تابلوهای پس از بحث وبررسی وا هارنظراع ا پیرامون : مصوبه دبیرخانه 14

کارگروهی متشطکل  نمایندگان محترم اتاق اصناف وشهرداری مشهدو با عنایت به اینکه این موضوع مستلزم بررسی کارشناسی و دقیق میباشد، لذا مقرر گردید 
ی گفتگطوی  ورااز نمایندگان شهرداری، راه و شهرسازی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، نظام مهندسی، استاندارد و استانداری ذیل دبیرخانطه شط  

 .دولت و بخش خصوصی تشکیل و این موضوع را بررسی و تصمیمات و توافقات صورت گرفته به دبیرخانه شورا ارائه گردد
قانون مالیات بر ارزش افزوده کطه بطه    50با توجه به اخذ عوارض شهرداری  از صنوفی که مالیات بر ارزش افزوده می پردازند و با عنایت به ماده : مصوبه دبیرخانه 15

ممنطوع   ده،صراحت در آن قید گردیده است برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه توس  شوراهای اسالمی برای کاالهایی که تکلیف آن ها در قانون مشخص شط 
لذا مقرر گردید، دبیرخانه شطورای گفتگطوی دولطت و    . است و اگر تکلیف مالیات کاالیی مشخص نشده باشد، شوراهای اسالمی باید در این زمینه تصمیم بگیرند

درصد مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداری ها اختصاص و پرداخت مطی گطردد،    9درصد از  3بخش خصوصی از اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص بحث 
 .پذیردرت استعالمی اخذ نماید تا مشخص گردد که عوارض صنوق در زمره مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرد یا خیر؟ تا متعاقب آن اقدامات بعدی صو

در ... های ورودی و  ها، پایانه بار شهرداری که تمامی واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره 92با عنایت به قانون نظام صنفی مصوب سال : مصوبه دبیرخانه 16
بازارهای  صوصصورتی که به عرضه کاال و خدمات بپردازند، مو ف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند و توضیحات نمایندگان محترم شهرداری در خ

وزارت کشطور   ی وارزاق که وزارت محترم کشور در حال تدوین شیوه نامه یا آیین نامه ای در این زمینه می باشد، لذا مقرر گردید در ایطن خصطوص از اسطتاندار   
 .گیرد استعالمی صورت پذیرد و  پاسخ آن ها مبنای عمل قرار می
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 جلسه سوم

که یکی از موارد  اییپس از بحث وبررسی و ارائه نظرات و پیشنهادات اع ا و پاسخ نمایندگان محترم اداره کل امور مالیاتی استان و اتاق اصناف مشهد، از آن ج: مصوبه دبیرخانه 17
تحادیه های مربوطه است، لذا بطا  و ااساسی و اختالفات فی مابین، عدم اطالع رسانی و شفاف سازی قوانین و مقررات و بخشنامه ها و رویه های دستگاه مالیاتی استان به اصناف 

 : توافق طرفین مقرر شد

 .در قالب یگ برنامه زمانبندی دقیق و با پوشش حداکثری بصورت آموزش های ح وری و غیر ح وری برنامه ای تهیه و آموزش های الزم ارائه شود(الف
بخش خصوصی و اتاق اصناف و  نسخه ای از آخرین بخشنامه های و رویه ها و دستورالعمل های مورد عمل اداره کل امور مالیاتی تهیه و برای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت(ب

 .ارسال گردد تا به طرق مختلف امکان اطالع رسانی توس  اتاق اصناف به اتحادیه ها فراهم گردد

رض معتط از آنجاییکه  علیرغم بدست آمدن بهبود نسبی در حوزه کاهش تشخیص علی الراس مالیاتی، کماکان برخی از اصناف به موضوع تشخیص علی الراس : مصوبه دبیرخانه 18
قطعی به ا هارنامه ها گی لذا مقرر شد به هر طریق ممکن، اداره کل امور مالیاتی استان ترتیبی اتخاذ نماید تا تشخیص علی الراس به حداقل ممکن برسد و روند رسید. می باشند

 .تسریع یابد
در میادین شهری، مقرر گردید اصناف و شهرداری مشهد با توجه به مصوبات شورای شهر و کمیته سیما  LEDبا هدف ایجاد تفاهم با موضوع ساماندهی تابلوهای : مصوبه دبیرخانه 19

همچنین در جلسه کارشناسی که . فراهم گردد ledو منظر شهری و با عنایت به قوانین و اسناد باالدستی چارچوب و الگویی را طراحی نموده و زمینه اجرای ساماندهی تابوهای 
 :ذیل دبیرخانه شورای گفتگو بدین منظور تشکیل گردید برخی از موارد به شرح زیر مورد توافق واقع شد

 3متر و طول آن به میزان دهانه واحد تجاری و همچنین برای واحدهایی که ارتفاع آن بیشتر از  1.4کالبد تابلو معرف کاربری برای واحدهای تجاری به عرض حداکثر (الف-
 .متر به طوری که حد باالی تابلو از سطح معبر از شش متر تجاوز ننماید 2متر باشد، عرض تابلو شناسایی حداکثر 

صنفی و کیفیت تابلوهای مذکور توس  اداره کل استاندارد اسطتان صطورت    LEDتوافق گردید مسئولیت تایید و استانداردسازی رنگ های مورد استفاده در تابلوهای (ب-
 .پذیرد

ارتباب مستقیم با معرفی کسب و میزان رضایتمندی دارد و جمع آوری این تابوها و عدم اعمال نظطرات صطنوف مطی     LEDنظر به اینکه متحرک بودن تابلوهای : مصوبه دبیرخانه 20
توس  شهرداری، مور تایید و موافقت اتاق  LEDتواند بر کاهش مشتری و فروش محصوالت داخلی اثر مستقیم داشته باشد و با عنایت به اینکه اصل ساماندهی تابلوهای شهری 

ورد بررسی قرار داده و در ا ماصناف می باشد لذا مقرر گردید جهت انجام تفاهم در خصوص موضوع متحرک بودن این تابلوها، شهرداری مشهد با دعوت از اتاق اصناف موضوع ر
الزم به ذکر است که نتطایج  . دمایاین خصوص با رویکرد مشارکت اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه در تصمیم گیری های مورد نظر و اخذ نظر ذینعان تصمیمات الزم را اتخاذ ن

 .شهرداری در سطح شهر نیز تعمیم داده شود  LEDاین تصمیم به تابلوهای 
اجرای طرح محدودیت ترافیگ در هسته مرکز ی شهر و مشکالت ناشی از اجرای این طرح بدون توجه به دغدغه و  نیازهای اصناف و لطزوم صطدور   با توجه به : مصوبه دبیرخانه 21

گردیطد در جلسطه آتطی     قررمجوز تردد جهت اصناف اطراف حرم مطهر و محدوده اجرای طرح و پیش بینی و تامین امکانات مناسب بمنظور ترد خودورهای حامل کاالی آنان، م
 .دبیرخانه مطرح گردد
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 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 میانه آسیای کشورهای با رضوی خراسان استان در اقتصادی همکاریهای زمینه گسترش و صادرات توسعه راهکارهای طرح 22

 :گردد لحاظ طرح در زیر موارد تحقیقات پروژه شدن تر غنی جهت در گردید مقرر اع ا پیشنهادات و نظرات ارائه و وبررسی بحث از پس :دبیرخانه مصوبه
 شود گرفته نظر در استان در صادرات توسعه جهت در حوزه این از سنجی نظر و  اصناف با مرتب  مباحث

 .شود گرفته نظر در موضوع شدن تر دقیق علت به 1391 سال در ارز نرخ اقزایش بحث صادرات، به مربوب اطالعات و آمار ارائه در•
 گردد ارائه نفتی غیر صادرات تنها تحقیق در بهتر که است گازی میعانات همراه نفتی غیر صادرات تحقیق در شده ارائه صادرات آمار•
 .مزیت های استان در طرح تحقیقاتی به صورت دقیق ارائه شود•
 .برای تکمیل و دقت بیشتر طرح مصاحبه هایی با کارشناسان و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام گیرد•
نظر گرفته شود تطا  در با توجه به اینکه طرحی برنامه توسعه صادرات استان در کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارگروه توسعه صادرات ارائه شده، لذا مباحث آن طرح •

 .تکرار صورت نگیرد
 .بحث بازاریابی و بازار شناسی کشورهای هدف در طرح دیده نشده است•
 .در طرح مشکالت حوزه صادراتی به کشورهای آسیای میانه، به صورت کلی بیان شده که پیشنهاد شد مباحث به صورت جزئی تر ذکر گردد•
 .مباحث مربوب به تکنولوژی جز عوامل مرتب  با صادرات غیرنفتی در طرح در نظر گرفته شود•
 .در نظر گرفته شود تا وضعیت صادرات در ادوار مختلف اقتصادی بیان گردد 1386آمار و اطالعات ارائه شده در پژوهش از سال •
 .مباحث مربوب به اقتصادی زیر زمینی و قاچاق کاال در طرح تحقیق به صورت دقیق تر ارائه شود•
 .با عنایت به اینکه اتاق تعاون نقش مهم و اثر گذاری در حوزه صادرات دارد، لذا نظرات اتاق تعاون نیز اخذ گردد•

 .موضوع تعرفه های ترجیحی به آسیای میانه در مورد سایر کشورهای مطالعه تطبیقی صورت گیرد•
 .کاالها و ترکیب کاالها جهت صادرات تجزیه و تحلیل شود•
 .موانع صادرات که در استان با تفویض اختیار برطرف می گردد، ارائه شود•
 .بسته مدیریتی دقیق به همراه راهکار و پیشنهاد در جمع بندی طرح ارائه گردد•

 پتانسیل های بخش خصوصی و تعاونی استان در اجالس مشترک ایران،افغانستان،عمان در مهرماه با توجه به جایگاه ویژه استان 23
 با عنایت به اینکه قرار است اجالس مشترک ایران،افغانستان،عمان در مهرماه در بندر چابهار در زمینه توسعه همکطاری هطای اقتصطادی برگطزار    : مصوبه دبیرخانه

ژه اسطتان بطه   ویط  گردد، لذا مقرر گردید اع ای محترم دبیرخانه شورای گفتگو نظرات خود را در خصوص اجالس مشترک ایران،افغانستان،عمان با توجه به جایگاه
 .دبیرخانه این شورا ارائه نمایند

 بررسی  رفیت های بخش خصوصی و تعاونی استان در خصوص موارد قابل واگذاری تصدی گری های دولت به بخش خصوصی 24
قانون اساسی واگذاری های تصدی گری بخش دولتی بر خصوصی تاکید شده است، لطذا مقطرر گردیطد     44نظر به اینکه در سیاست های کلی اصل : مصوبه دبیرخانه

ی گطر  اع ای محترم دبیرخانه شورای گفتگو نظرات خود را در خصوص بررسی  رفیت های بخش خصوصی و تعاونی استان در بحث موارد قابل واگطذاری تصطدی  
 .های دولت به بخش خصوصی به دبیرخانه این شورا ارائه نمایند
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 دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 “مالیات ارزش افزوده اتحادیه هتل داران و حوزه دفاتر خدمات مسافرتی "توافقات صورت گرفته در کارگروههای تخصصی دبیرخانه شورای گفت و گو در خصوص  25
 :مقرر گردید

چون نرخنامه، درصد اشغال، ظرفیت هم در ارتباط با نحوه مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعاالن شاغل در صنف هتل داران، صرفاً عملکرد مالک عمل قرار نگیرد بلکه موارد-1 
 .اشغال، دوران پیک و غیر پیک، تخفیفات داده شده به مسافرین و محدودیت زمانی مد نظر قرار گیرد

 :در خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی-2
اقدام می نمایند از ماخذ کارمزد دریافتی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قاانون باوده   ..... دفاتری که به ارائه خدمات فروش بلیط هواپیما یا قطار برای شرکت های هواپیمایی و (الف

 .و مالیات و عوارض متعلقه از کارمزد دریافتی مطالبه گردد
 .محاسبه گردد فتیدر خصوص خدمات به آژانس های دیگر جهت تکمیل تورهای مسافرتی با ارائه قرارداد فی مابین، مالیات و عوارض متعلقه از ماخذ کارمزد دریا( ب
از طریق برگزاری تورهای داخلای و خاارجی نمایناد،    ( شامل خدمات ویزا، اجرای تورهای خارجی، هتل، غذا و گشت) دفاتری که اقدام به ارائه خدمات گردشگری به مشتریان خود(ج

که توسط آژانس برای مشتریان به صورت جداگانه صادر گردیاده اسات،   ( با رعایت موارد معاف و مشمول)ماخذ مورد محاسبه مالیات و عوارض از مبلغ کل صورتحساب های ارائه شده
 .محاسبه گردد

 .د باشد/1506/260برگ های تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که تا کنون قطعی و به مودی ابالغ نشده، مبنای تصمیم گیری تفاهمنامه شماره (د
عنوان نمایندگان قانونی صانف   به انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی، اتحادیه هتل داران مشهد و اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد-3

 .مورد نظر در مراجعه به اداره کل مالیاتی بوده و در صورت هرگونه اتخاذ تصمیم در این خصوص، از تشکلهای مذکور دعوت بعمل آید
 .ن تامین اجتماعی به صراحت قید شودزماتوافق گردید در آیین نامه اجرایی اوراق تسویه خزانه، امکان تهاتر با بدهی های واحدهای پیمانکار که دولت به آنها بدهی دارند، به سا• 26

ت یکساان باشاد و در اساتفاده از    صورمقرر گردید رفتار سیستم مالیاتی در خصوص تسویه بدهی های مالیاتی از طریق پرداخت نقدی مالیات و از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه ب•
دگی کل این جارایم از طریاق شاورای    خشواوراق تسویه و تسویه بدهی مالیاتی، جرایم مالیاتی قابل بخشش که وفق قانون در حوزه اختیارات مدیر کل امور مالیاتی استان می باشد، ب

 .گفت و گو مورد پیگیری قرار گیرد
 .تاکید شد صورتجلسه صدور اوراق  تسویه خرانه بایستی به حوزه های مالیاتی استان ابالغ گردد تا امکان استفاده از این قانون فراهم شود•
ود و کل فرآیند اعم از بودجاه اساتانی و   م شمقرر شد در مواردیکه دستگاه طلبکار و بدهکار دولتی در یک استان قرار دارند، فرآیند اوراق تسویه خزانه تا مرحله صدور در استان انجا•

 .ملی به استان تفویض شود
 .و قابلیت خرید دین به عنوان پیشنهاد از طریق مبادی ذیربط پیگیری شود( تضامین)توافق شد قابلیت پذیرش اوراق تسویه خزانه به عنوان وثایق•
صااد و دارایای و میزباانی انجمان     اقتمقرر شد به منظور استفاده بیشتر از طرفیت های اوراق تسویه خزانه و رفع چالشهای استانی، همایشی در این خصوص با محوریت سازمان امور •

در کوتااهترین زماان ممکان    ان صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی و با دعوت از جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کال، در اسات  
 برگزار شود
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نمایشگاه بطین المللطی بطورس، بانطگ، بیمطه و      پس از بحث وبررسی و ارائه نظرات و پیشنهادات اع ا مقرر گردید در جهت غنی تر شدن دومین : مصوبه دبیرخانه 27
 :فرصت های سرمایه گذاری در مشهد

یی را هطا  اع ای محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با نظر خواهی از تشکل ها، اع ا و کارشناسان زیر مجموعه، ایده ها و مشوق( الف
نمایشگاه بین المللی بورس، بانگ، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری در مشهد را در نظر گرفت، به دومین که می توان در جهت ح ور پررنگ و استقبال بیشتر از 

 .دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی و دبیرخانه شورا منعکس نمایند
ن ارانمایشگاه بین المللی بورس، بانگ، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری در مشهد که با هدف جذب سرمایه و ارائه خدمات به فعاالن و سرمایه گطذ دومین در ( ب

دش به منظطور  گر برگزار می گردد،  مقرر گردید اع ای محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان واحدهایی را که نیازمند سرمایه ثابت یا در
 .ادامه فعالیت های اقتصادی می باشند، به دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی معرفی نمایند

ون قطان مقرر گردید در خصوص سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی با عنایت به قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون جطذب سطرمایه گطذاری،    ( ج
، کمیسیون سرمایه گذای و تامین مالی اتاق بازرگانی، طی گزارشی موانع و مشکالت سرمایه گذاری اتباع خارجی را بررسی و با ارائطه  .........اشتغال اتباع خارجی و 

 .نمایدراهکار به این دبیرخانه منعکس 
 مشکالت موجود در زمینه نحوه محاسبه حق بیمه کارگران  28

ر نظر به اینکه افزایشات ساالنه حقوق کارگران اعم از افرادی که دارای قرارداد دائم و یا موقت هستند، در چارچوب مصطوبات شطورای عطالی کطا    : مصوبه دبیرخانه
گرفته پیرامون  ورتصورت می گیرد و مصوبات شورای عالی کار در قالب توافقات سه جانبه گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت است، لذا عمالً به لحاظ توافق ص

لذا مقرر شد در ایطن ارتبطاب   . افزایشات ساالنه حتی به افرادی که با تمدید قرارداد کار با شرای  جدید مواجه می باشند، در استان نمی تواند اقدامی صورت پذیرد
 کارشناسی بیشتری صورت گرفته و مبادی ذیرب  در این ارتباب مکاتبه گردد

 ارائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی 29
فعالیت های اقتصادی  واحدهای استان در حوزه کشاورزی می باشد و از آن جطا کطه در ایطن دسطتورالعمل تنهطا واحطدهای       با عنایت به اینکه بخش عمده ای از •

جهطت گنجانطدن واحطدهای بخطش کشطاورزی در ایطن        12تولیدی، صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده اند، لذا مقرر گردید موضوع از طریق کمیته بند ب مطاده  
 .دستورالعمل پیگیری گردد

 ارائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی 30
نعتی و ، صط با توجه به اینکه در فرآیند بررسی تقاضای بنگاههای اقتصادی، مزیت خاصی برای بهره مندی از تسهیالت بازسطازی و نوسطازی واحطدهای تولیطدی    •

اهم نمطودن  فر معدنی مشاهده نمی گردد، لذا مقرر شد اع ای دبیرخانه شورای گفتگوی استان، حداکثر  رف مدت یگ هفته نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون
 مزیت های الزم در قالب دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی به دبیرخانه شورا اعالم نمایند
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 ارائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی 30
دستورالعمل در ظر به اینکه در طرح رونق اقتصادی در صورتی که واحدی  دارای چگ برگشتی و یا بدهی معوق بود، تسهیالت پرداخت می گردید و از آن جا که ن•

ت توسط   هیالبازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی به ابن شرای  اشاره نشده است، لذا امکان برداشت سلیقه ای در اینخصوص در پرداخت تسط 
 .به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس گردد 12سیستم بانکی ایجاد می گردد، لذا مقرر گردید موضوع از طریق کمیته بند ب ماده 

 ارائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی 31
جیهی، فنطی،  تو نظر به اینکه جهت استفاده از تسهیالت مقرر در دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، بانکها پس از پذیرش طرح•

یالت پیشطین  تسهاقتصادی و مالی جهت پرداخت تسهیالت ت امین الزم را دریافت می دارند و از آن جا که بخش عمده ای از واحدها وثایق خود را جهت دریافت 
ی ورابه امانت گذاشته اند، لذا مقرر گردید ضمن طرح موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ، اسطتانداری خراسطان رضطوی از طریطق شط     

بانکهطای  بطه  هماهنگی بانکهای استان، موضوع آزاد سازی وثایق مازاد واحدها و پذیرش صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچگ به عنوان ضطمانت نامطه بطانکی را    
 .استان منعکس نماید

 رائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی 32
بیمطه و  حطق  از آنجاییکه حسب توضیحات نماینده محترم اداره کل تامین اجتماعی استان، موضوع کمگ دولت در طرح بازسازی و نوسازی صنایع برای پرداخت •

تم بطانکی، وزارت  سیسط بازنشستگی پیش از موعد اینگونه واحدها دیده نشده است و از طرفی  اهراً هماهنگی الزم نیز وزارتخانه ذیرب  با سایر متولیان از جمله 
وضطوع  ، متعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است، لذا مقرر گردید سازمان صنعت، معطدن و تجطارت اسطتان خراسطان رضطوی     
ورای ه شط هماهنگی با سیستم بانکی و سایر دستگاهها و لحاظ نمودن بیمه سنوات ارفاقی را پیگیری نمایند و در صورت عدم حصطول نتیجطه، موضطوع در جلسط    

 .گفتگوی استان طرح گردد
 ارائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی 33

سطال و  ار مقرر گردید موضوع دستورالعمل صادره در خصوص بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی به کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسطان •
 .نظر کمیسیون پیرامون فرآیند انجام کار و نواقص و چالشهای احتمالی به همرا پیشنهادات اخذ شود

 تکالیف دستگاههای اجرایی و مراجع ذیرب  جهت ارتقای شاخص های عملکرد بهبود محی  کسب وکار 34
و بطا  وی با عنایت به توضیحات سرکار خانم شریعت زاده رییس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد در خصوص مباحث برنطد و مالکیطت معنط   

ن جطا کطه اسطتان    ز آعنایت به اینکه اداره ثبت عالیم و مالکیت معنوی فق  در تهران مستقر است و  متعاقب آن دشورای هایی برای ثبت برند ایجاد می گردد و ا
ولطت و بخطش   ی دخراسان رضوی دارای  رفیت ها و پتانسیل های زیادی در حوزه برند و مالکیت معنوی می باشد، لذا مقرر گردید اع ای دبیرخانه شورای گفتگو

ای شطور خصوصی استان نظرات و پیشنهادات خود را جهت ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوی شرق کشور در مشهد جهت جمع بندی و طرح در جلسه 
همچنین مقرر گردید که دبیرخانه شورا ایجاد نمایندگی و تفویض اختیار استانی در خصوص ثبطت برنطد و مالکیطت    . گفتگوی استان به این دبیرخانه ارسال نمایند

 معنوی را مورد تاکید قرار داده و متعاقب آن پیگیری های الزم را از طریق مبادی ذیرب  بعمل آورد
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و بررسطی  ... و ایطا بررسی مشوق ها و مزیت های نهادهای حمایتی و انقالب اسالمی برای جذب نیروی انسانی اعم از بیمه ای ، مالیاتی ، سهم پرداخطت حقطوق و مز   35
نقطالب  ی اقوانین و مقررات و دستورالعمل های مخل کسب وکار و جذب جویندگان کار مورد حمایت نهادهای حمایتی از نظر بخش خصوصی و دولتطی و نهطاد هطا   

 اسالمی
درصد از مشاغل کشور و استان از نوع مشاغل خانگی وکسب و کارهای خرد و این کارگاهها اقدام به تولیدات خانگی نموده و محلطی بطرای    40نظر به اینکه حدود •

قانون بهبود مستمر محی  کسب و کار شهرداریها مو ف شده اند به منظور باال بردن امکان دسترسی تولید  16ارائه تولیدات خود ندارند و از طرفی در اجرای ماده 
راه و شهرسطازی  رت کنندگان کوچگ و متوس  ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خطود و یطا وزا  
الهای ایرانطی اجطاره   کا مکان های مناسبی برای عرضه کاالهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان

صطورت   در لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرر گردید دبیرخانه شورا، موضوع را ضمن انعکاس به شهرداری و سایر مبادی ذیرب ، در جلسه شورا مطرح تطا . دهند
 .ایجاد ف ای مناسب شاهد پایداری مشاغل کوچگ و افزایش رشد و توسعه اقتصاد استان و کشور شود

مقطرر  ...... مزایطا و  ق وبا عنایت به مشوق ها و مزیت های نهادهای حمایتی و انقالب اسالمی برای جذب نیروی انسانی اعم از بیمه ای ، مالیاتی ، سهم پرداخت حقو• 36
مایطت  ت حشد اع ای دبیرخانه شورای گفتگوی استان، حداکثر  رف مدت یگ هفته نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون موانع موجود برای جذب نیروهطای تحط  

انقالب اسطالمی  ای نهادهای حمایتی و  فراهم نمودن مزیت های الزم در قالب دستورالعمل ها به منظور جذب جویندگان کار مورد حمایت نهادهای حمایتی و نهاده
 .به دبیرخانه شورا اعالم نمایند

ستورالعمل و دمقرر گردید کارگروهی به متولیت دبیرخانه شورای گفتگو مرکب از نمایندگان نهادهای حمایتی و تشکلهای بخش خصوصی تشکیل و موانع قانونی • 37
قطوانین و  وب های موجود برای بهره مندی کارگاهها و کارخانجات از مشوق های جذب افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مورد بررسی و نظرات اصالحی در چارچ

 .هفته ارائه نمایند 2مقررات و بخشنامه هایی که نیاز به اصالح دارد، حداکثر  رف مدت 
 

کل کشور، مقرر گردید به جهت توسعه ف ای کسب و کطار بطرای فطارغ     1396قانون بودجه سال ( 18)تبصره ( ب)و ( الف)نامه اجرایی بندهای  با عنایت به آیین• 38
جهت بهره مندی از یارانه مصطوب تطا   (  آیین نامه مذکور 6ماده  1موضوع تبصره )التحصیالن دانشگاهها، اتاق تعاون زمینه شکل گیری تعاونی های فارغ التحصیالن

 . درصد یارانه ها را فراهم نماید 20سقف 

ابالغ گردیده است و از آنجاییکه در شرای   1395نظر به اینکه دستورالعمل واگذاری سهام یا بنگاهای قابل واگذاری توس  سازمان خصوصی سازی در اواخر سال • 39
لذا مقرر گردید اتاق تعاون موضوع را در جلسه کارشناسی با استفاده از کارشناسان خبطره  . واگذاری اولویت های خاصی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است

ا حطداکثر  طرف   ه رمورد بررسی قرار داده و زمینه بهره مندی تعاون از مزیت تعیین شده در واگذاری های بخش دولتی به تعاونی در استان فراهم نمطوده و نتیجط  
 .مدت یکماه به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه نماید

ت
صوبا

 م

 استان خراسان رضوی
 دبیرخاهن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی



 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

ت
صوبا

 م

 
 
 
 
 

ن در خصوص جمع بندی نظرات فعاالن اقتصادی با موضوعات تخصصی حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جهت طرح در جلسه مشترک با اع طا  محتطرم کمیسطیو    40
مقرر گردید موضوعات و پیشنهادات ارائه شده در بخش کشطاورزی و صطنایع و   ،صنایع و معادن و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 

ازرگطانی،  ق بمعادن در جلساتی که با ح ور نمایندگان محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسطالمی در اتطا  
 . صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تشکیل می گردد، ارائه شود

 :برخی از موضوعات قابل طرح به شرح ذیل می باشد
 موضوع پیشنهاد تشکیل کمیسیون تجارت در مجلس شورای اسالمی-•
هودف صوادراتی بور اسواس پیشونهدات بتوش خصوصوی و اتواق         -موضوع تتصصی و فعال شدن بیش از پیش رایزن های بازرگانی و نمایندگان وزارت امور خوارجی در کشوورهای   -•

 بازرگانی

 .در نظر گرفته شود... مشوقهای تزم در خصوص قانون بازسازی و نوسازی صنایع همچون معافیتهای بیمه ای و -•
 ......تاکید بر اجرای قوانین در زمینه موضوعات آب، منابع طبیعی، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مکانیزاسیون و-•

 .نفر نیروی کار دارند 5اجرای قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کارگاههای کشاورزی که کمتر از -•
 .ساله مورد ارزیابی قرار گیرد 10مازاد پروانه هایی که در حوزه معادن برداشت می شود که در بازه ای -•
 اصالحات تزم در ترکیب اعضای شورای معادن تفویض شده استانی با رویکرد مشارکت بتش خصوصی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها-•

 موضوع اجرایی شدن پنجره واحد در خصوص مجوزهای بتش صنعت و معدن-•

 قانون افزایش بهره وری بتش کشاورزی و منابع طبیعی 23و  21اجرای مواد -•

 ایجاد ساز و کاری برای اجرای قوانین و در نظر گرفتن ماهیت تنبیهی قوانین-•

 موضوع موازی کاری و نظارت چندگانه دستگاههای از بنگاههای اقتصادی-•

 پیشنهاد استفاده بهینه از واحدهای اقتصادی تحت تملک بانکها-•

 ساله واحدهای تولیدی در مناطق محروم 20شفاف سازی موضوع معافیت های -•

 موضوع پرداخت جریمه آتیندگی محیط زیست واحدهای تولیدی-•
 .و سایر موضوعاتی که در حوزه کشاورزی و صنایع و معادن طرح گردید-•
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ن در خصوص جمع بندی نظرات فعاالن اقتصادی با موضوعات تخصصی حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جهت طرح در جلسه مشترک با اع طا  محتطرم کمیسطیو    41
 صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 

ورای س شط مقرر گردید موضوعات و پیشنهادات ارائه شده در بخش صنایع و معادن در جلسه ای که با ح ور نمایندگان محترم کمیسیون صطنایع و معطادن مجلط   
 . اسالمی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تشکیل می گردد، ارائه شود

 :برخی از موضوعات قابل طرح به شرح ذیل می باشد
 موضوع سهم نابرابر بتش  صنعت نسبت به سایر بتش ها در پرداخت مالیات •

 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آتینده 38ماده  1موضوع تبصره •

 موضوع تعدد نهادهای نظارتی و تعدد مراجعات بازرسان دستگاهها•

 (تولید بدون کارخانه)موضوع صدور پروانه بدون کارخانه•
 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 7اجرایی شدن ماده •

 موضوع برنامه ریزی صحیح برای کنترل صدور مجوزهای تولیدی بیشتر از نیاز بازار داخلی و کشورهای هدف•

 قانون تجارت 141قانون مالیات های مستقیم در خصوص واحدهای مشمول ماده  149موضوع تبصره یک ماده •

 موضوع قوانین حمایتی از شرکت های با مالکیت و سرمایه گذاری کامالً خصوصی به منظور تقویت شرکتهای بزرگ خصوصی•

 یدموضوع ایجاد بودجه خاص برای بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آن کاهش سهم کارفرما به منظور حمایت از تول•

 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه پرداخت مالیات فعاتن اقتصادی 147ماده 3موضوع تبصره •
شهود بوه عنووان اعتبوار و وثیقوه نوزد      نامموضوع ایجاد قوانین مرتبط با مالکیت فکری و ارزش گذاری دارایی های نامشهود به منظور کمک به توسعه برندهای ملی و پذیرش دارایی های •

 بانک ها با هدف حمایت از شرکت های پیشرو و شرکت های دانش بنیان

 موضوع پیشنهاد تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت•

 موضوع دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی•

 موضوع اختصاص و تصویب اعتبارات تزم به سازمان توسعه تجارت به منظور انجام تعهدات سنوات گذشته سازمان در پرداخت جوایز صادراتی•
  موضوع فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها
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 ساله واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته 20موضوع شفاف سازی معافیت های • 42

 موضوع عدم تناسب اخذ حقوق دولتی از معدن کاران با میزان استخراج واقعی ساالنه•

 قانون امور گمرکی در خصوص ایجاد پنجره واحد در بخش صنعت و معدن 3قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بندح ماده  57ماده  6موضوع اجرای قانون تبصره •

 قانون اصالح قانون معادن 14ماده  4موضوع اجرای تبصره  •

 قانون اصالح قانون معادن 5ماده 3موضوع اجرای تبصره •

 موضوع اصالحات الزم در ترکیب اعضای شورای معادن تفویض شده استانی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها•

 قانون اصالح قانون معادن 6ماده 2موضوع اجرای تبصره •

 قانون اصالح قانون معادن 9موضوع اجرای ماده •

 قانون اصالح قانون معادن 13ماده   3و 2، 1قانون معادن و تبصره  19موضوع اجرای ماده •

 قانون اصالح قانون معادن 16موضوع اجرای ماده •

 موضوع شناسایی و ایجاد ماهیت تنبیهی برای عدم اجرای قوانین•

 موضوع اصالح قوانین مربوط به یارانه هایی که به صندوق های حمایتی اختصاص می یابد در جهت حمایت از تولید•

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نظر خواهی از بخش خصوصی هنگام تدوین قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها 3و 2موضوع اجرای مواد •

 موضوع واقعی شدن نرخ ارز به منظور واقعی شدن توان رقابت بین المللی صنایع کشور•

 موضوع تصویب قوانین حمایت از تحریک تقاضا در داخل کشور و تشویق به خرید کاالهای داخلی•

 موضوع ایجاد قوانین به منظور الزام بخش دولتی به پذیرش رایزنان بازرگانی و نمایندگان وزارت امور خارجه منتخب از بخش خصوصی•

 موضوع توزیع ناعادالنه بودجه های دولتی در استان خراسان رضوی•

 قانون مالیات های مستقیم در خصوص هیات های حل اختالف مالیاتی 244ماده  2موضوع بند •
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتباط با تسویه همزمان بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقاوقی تعااونی و خصوصای را     2و  1موضوع اجرای مواد •

 از اشخاص مزبور( وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی)که در چارچوب مقررات مربوط و تسویه آن با مطالبات قطعی دولت 

 موضوع  اختصاص ارز مبادله ای به خرید ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری•

 موضوع اختصاص یارانه حمل و نقل جهت کاهش بهای تمام شده محصوالت•

 قانون رفع موانع تولید در ارتباط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان 34موضوع اجرای ماده •

 موضوع حضور مستمر نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان•
 موضوع اخذ پایانکار برای واحدهای صنعتی و تولیدی که در حریم شهرها قرار دارند
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 دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  



 دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

ت
صوبا

 م

 آئین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی• 43
تولیدی پس از گذشت بیش از یکسال از ای با عنایت به توضیحات اعضای حاضر در جلسه پیرامون عدم اجرای آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحده

 : تاریخ ابالغ آیین نامه و مسائل و مشکالت طرح شده در مسیر اجرای این آیین نامه، مقرر گردید
، دتیل عدم اجرا را با ذکر موانع تقلهر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، ضمن پیگیری موضوع اجرای تکالیف تعیین شده در مصویه از طریق وزارتتانه های ذیربط یا سازمانهای مس-1

 .احتمالی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورای گفتگو اعالم نمایند
 .دبیرخانه شورای گفتگو طی نامه ای از طریق استانداری محترم خراسان رضوی و سازمان محترم برنامه و بودجه موضوع را پیگیر نماید-2 
گفتگوی دولت و بتش خصوصی ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با توجه به تکالیف تعیین شده، موضوع عدم تحقق و عدم اجرای این مصوبه را به شور-3

 .منعکس نماید
 موضوع در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بتش خصوصی استان طرح گردد  -4

هیئت محترم وزیران در خصوص تکالیف دستگاههای اجرایی و مراجع ذیرب  جهت ارتقای شطاخص هطای    96/3/1هط مورخ  53079ت /23110تصویب نامه شماره • 44
 عملکرد بهبود محی  کسب وکار 

، مقرر گردید دبیرخانه شورای کارپس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضا پیرامون تکالیف دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط جهت ارتقای شاخص های عملکرد بهبود محیط کسب و 
ذکر شده است برای دستگاه مربوطه ارسال نمایود و دسوتگاههای مربوطوه ظورف مودت       96/3/1ه مورخ  53079ت /23110گفتگو تکالیف مرتبط با هر دستگاه که در تصویب نامه شماره 

متعاقب آن با توجوه بوه اهمیوت موضووع مراتوب در      . یک هفته  گزارش عملکرد خود را در این خصوص به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفتگو جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند
 .جلسه شورا طرح گردد

 ارائه راهکار در خصوص ادامه تولید و استفاده از  رفیت های راکد واحدهای تولیدی در تملگ بانگ ها• 45
با نظرخواهی از تمامی بانک های استان، دستتوراعمم هتا گاگتیاری گااتدهای تمدتک شتدن، موانت  مومتود در ماتیر گاگتیاری گ             شورای هماهنگی بانک های استان مقرر گردید

همچنین مقرر گردید دبیرخانه شتورای گفتگتو نتمن    . تا پیگیری های الزم برای رف  آن ها انجام شود. راهکارهای پیشنهادی برای گاگیاری را به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه نماید
ز طریت  شتورای   ا اطرح مون  در مداه شورای گفتگوی دگعت گ بخش خصوصی استان بحث تفویض اختیارات به بانک های استان در زمینه گاگیاری گاادهای تحتت تمدتک ر  

  هماهنگی بانک های استان، استانداری محترم گ اتاق بازرگانی، صنای ، ممادن گ کشاگرزی ایران پیگیری نماید

 استان خراسان رضوی
 دبیرخاهن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی



 دبیرخاهن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

ت
صوبا

 م

 
 
 
 
 

 بررسی  رفیت های بخش خصوصی و تعاونی استان در خصوص موارد قابل واگذاری تصدی گری های دولت به بخش خصوصی • 46

 :با عنایت به موارد طرح شده در جلسه پیرامون مسائل و مشکالت و موانع واگذاری تصدی گری های دولت به بخش خصوصی، مقرر گردید
یرش بخشای از  پاذ  هریک از اتاقهای اصناف، تعاون، انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر تشکلها ظرفیت ها و توانمندیهای خاود را پیراماون  (الف

 .روز به دبیرخانه شورای گفتگو اعالم نمایند 10فعالیت های قابل واگذاری توسط بخش دولتی حداکثر ظرف مدت 
روز  10 مادت دبیرخانه شورای گفتگو طی مکاتباتی با دستگاههای اجرایی درخواست نماید تا کلیه فعالیتهای قابل واگذاری به بخاش خصوصای را حاداکثر ظارف     ( ب

 .اعالم نمایند تا در ادامه موضوع در جلسه ای کارشناسی با حضور تشکلهای بخش خصوصی مطرح گردد
لیت های فعاشورای پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تحقیقی پیرامون بررسی توانمندی بخش خصوصی در پذیرش واگذاری برخی ( ج

  .بخش دولتی و شیوه های نظارت بخش خصوصی ارائه نماید

 
فراهم نمودن چارچوب چگونگی اجرا نمودن تفاهم نامه منعقد شده در چهل و دومین جلسه شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصطی اسطتان بطین    • 47

 کمیسیون صنایع، معادن مجلس شورای اسالمی و اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی
گفات گاوی   ای پس از بحث و بررسی و  اظهار نظر اعضا پیرامون فراهم نمودن چارچوب چگونگی اجرا نمودن تفاهم نامه منعقد شده در چهال و دوماین جلساه شاور    •

 :دولت و بخش خصوصی استان بین کمیسیون صنایع، معادن مجلس شورای اسالمی و اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی مقرر گردید
و تفااهم  می تفاهمنامه منعقد شده بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اساال ( الف•

قتصاادی،  ن انامه فی ما بین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون صنایع و معادن مجلس مستند سازی شده و در قالاب کتابچاه ای بارای فعااال    
 .اعضای شورای گفتگوی استان و نمایندگان محترم دوکمیسیون مجلس ارسال گردد

با همکاری تشکلهای مرتبط باا  ( صنعت، معدن و کشاورزی و آب) موارد طرح شده در تفاهمنامه های مذکور توسط کمیسیون های تخصصی اتاق خراسان رضوی ( ب•
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز مساعدت هاای  . قرادادن برنامه زمانبندی مورد بررسی قرار گرفته و برنامه اجرایی دقیق برای آن تهیه گردد

 .را بعمل آورد....( از قبیل کمک های مالی و)الزم در اینخصوص 
رای شاو  جمع بندی موارد طرح شده در کمیسیون های تخصصی اتاق در کمیته هفت نفره ذکر شده در تفاهمنامه ها مطارح و در نهایات در دساتور کاار جلساات     (ج•

 .گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته و برای اعضای شورای گفتگو و شورای مرکز ارسال گردد
لساات  ر جدبیرخانه شورای گفتگو موظف است هر هفته گزارش یکی از کمیسیون های تخصصی اتاق پیرامون موضوعات طرح شده در تفاهمناماه هاای را طارح و د   ( د

  .دبیرخانه مورد بررسی قرار دهد
 

 استان خراسان رضوی

 دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  



 دبیرخاهن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 استان خراسان رضوی

ت
صوبا

 م

 
 
 
 
 

 مسائل و مشکالت حذف ارز مبادله ای برای واردات انواع نهاده های دامی مانند انواع کنجاله ها • 48
درصد جو مورد نیاز خاوراک دام و طیاور از طریاق واردات و باا اساتفاده از ارز       80درصد انواع کنجاله ها و ذرت دانه ای و همچنین حدود  90با عنایت به اینکه حدود 

باا احتسااب   ) درصد بیشتر از نرخ ارز آزاد می باشد 17تومان معادل  565مبادله ای صورت می پذیرد و از آنجاییکه تفاوت نرخ ارز مبادله ای در هر دالر در حال حاضر 
لذا در صورت حذف ارز مبادله ای برای واردات نهاده های دامی قطعاً اثرات مستقیمی بار  ( تومان 3910تومان و نرخ ارز آزاد  3345ارزش هر دالر به نرخ ارز مبادله ای 

ی گردیده و بهاای  هایافزایش قیمت نهاده ها داشته و عالوه بر ایجاد مشکالت برای کارخانجات خوراک دام و طیور در نهایت موجب افزتیش قیمت تمام شده محصول ن
 :لذا در این رابطه پیشنهاد و مصوب گردید. آن را مصرف کننده نهایی خواهد پرداخت

هاای دامای ترتیبای اتخااذ گاردد تاا حاذف ارز        االمکان در راستای حمایت از تولید و تثبیات قیمات نهااده   دستگاه اجرایی ذیربط استانی پیگیری نماید تا حتی(الف
 .ای برای نهاده های مورد نظر صورت نگیردمبادله

ر آخارین  ی ددر صورتیکه تک نرخی شدن ارز در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اقتصادی کشور مصوب و الزامی شود، حذف ارز مبادله ای نهااده هاای داما   (ب
 .مرحله صورت گیرد

اجرای معافیت های -1در صورت حذف ارز مبادله ای و آزادسازی نرخ ارز ضرورت دارد مشوق های جایگزینی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی مذکور به شرح (ج
جاایگزینی   -4. معافیت مالیاتی کارخانجات خوراک دام و طیور با توجه به اینکه در زیر بخش کشااورزی قارار دارناد   -3حذف تعرفه واردات نهاده های دامی -2گمرکی 

از بخش صنعت به بخش کشاورزی با توجه به اینکه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان جزء صنایع تبادیلی کشااورزی   ( آب، برق، گاز)تعرفه های حامل های انرژی
 .باشند، صورت پذیردمی باشند و علیرغم فعالیت در بخش کشاورزی مشمول تعرفه های صنعتی می

 ، موازی کاری دستگاههای اجرایی استان در خصوص ترخیص نهاده های دامی وارداتی• 49
یا یک شرکت معتبر نظاارتی  ان با توجه به اینکه بر اساس عرف معمول، نمونه برداری برای انجام آزمایشات به منظور تایید کیفیت و آنالیز کاال، معموالً توسط یک سازم

های دامی که با واگن از طریق مرز سرخس وارد میشوند، نمونه برداری و انجام آزمایشات یکسان انجام می شود و این در حالی است که در استان خراسان رضوی نهاده
انجام میشود که این امر عالوه بر اینکه هزینه سرباز زیادی را باه وارد کنناده   ( اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی) در مورد کیفیت و آنالیز کاال توسط دو سازمان

 با مشاکل مواجاه   کاالکاال تحمیل می نماید، سبب افزایش قیمت محصول نهایی نیز میگردد و برخی اوقات به دلیل عدم تطابق نتایج آزمایش های انجام شده، ترخیص 
در جلساه شاورای    ضاوع می شود، لذا مقرر گردید ابتدا چگونگی انجام فرآیند کار از دستگاههای اجرایی و متولی استعالم و ضمن اخذ نظرات پیشنهادی و اصاالحی مو 

  گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح گردد

 دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  



 دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری

 اسالمی کشور  های تجاری رسانی اطالع پایگاه اندازی راه پیگیری•

 کمگ با روسیه و ایران تجاری رواب  توسعه همایش برگزاری برنامه ریزی•

 رضوی خراسان صادرکنندگان اتحادیه و اتاق تجارت کمیسیون

 با گزارشی تهیه منظور به روسیه و ایران استان   های و اقتصادی آمار  های گردآوری•

 ایران روسیه استان   های تطابق هدف

 

  برنامه سال   های در رضوی خراسان استان صادرات توسعه برنامه گزارش ارائه•
 تجارت کمیسیون در ششم

 اقتصادی دفتر برای رضوی خراسان استان صادرات توسعه برنامه از گزارش تهیه•
 کشور سراسر استانداران همایش در ارائه منظور به استانداری

 و روسیه تاتارستان جمهوری تجاری و اقتصادی وضعیت از گزارش تهیه•
  ایران روی پیش های   فرصت

 این تنش سایه در قطر به صادرات روی پیش فرصت   های و تجاری تحوالت گزارش•

 عربی ائتالف با کشور

 لوکزامبورگ و بلژیگ اقتصاد خصوص در نکته 24 گزارش•

 اتاق به کننده مراجعه اقتصادی فعالین از نفر 35 برای گزارش تهیه و مشاوره ارائه•

 

 ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



پیگیری مصوبات جلسطات  •
مختلططف دبیرخانططه کمیتططه 
اسططتانی از طریططق مبططادی 

 ذیرب 

مشاوره ح وری و تلفنطی  •
بططه فعططاالن اقتصططادی و   
تشکلهای زیرمجموعه اتاق 
پیرامون قانون کار ، قطانون  
رفع موانع تولیطد ، مسطائل   

 ....تامین اجتماعی و

تهیه ، تنظیم و چطاپ جلطد   •
دوم چکیططده پیشططنهادات  
ونظرات راجطع بطه اصطالح ،    
تجمیع و یا حطذف قطوانین و   
مقررات مخل محی  کسب و 
کار دربخطش هطای مختلطف    

 اقتصادی

شرکت در جلسات اعطم  •
جلسه کارگروه اقتصاد : از

مقاومتی ، ستاد سطرمایه  
گططططذاری خططططارجی ، 
کمیسیون تامین مطالی ،  
جلسه شورای اشطتغال ،  
کارگروه اشتغال صنعت و 
معططططدن ، جلسططططات  

 کمیسیون و غیره

سطططایرموارد مربطططوب  •
دبیرخانه شورای گفتگو و 
شورای گفتگوی دولطت و  
بخش خصوصی  و سطایر  

 موارد مرتب  با آن

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

ماده ( ب)شش جلسه  دبیرخاهن کمیته استانی بند
و اقنون  12 کام دائمی توسعه رد شش ماه    اح

.ربگزار گردیده است 1396ابتدایی سال   

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

 احکام دائمی توسعه 



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

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

 احکام دائمی توسعه 

ینود  فرآنظر به اینکه مدت زمان تعیین شده برای دریافت مجوز خرید گندم و امکان صادرات مجدد آن با توجه به شرایط موجود و پیگیری هایی کوه در  : مصوبه •
مصوبه شوماره   82ماده ( لذا پیشنهاد و مقرر شد. انجام کار در بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد، محدودیت های زیادی برای کارخانجات بوجود آورده است

هیات محترم وزیران در مورد سقف زمانی ورود موقت گندم و صادرات آرد یکسال و قابول تمدیود توا یکسوال دیگور جوایگزین       29/12/1391ت مورخ /1262758
و در این خصوص پیگیری های تزم توسط دستگاههای ذیربط از جملوه سوازمان صونعت،    ( ماه دیگر گردد 6ماه قابل تمدید تا  6دستورالعمل کاهش سقف زمانی 

سوتان هوای   د امعدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، دفتر اقتصاد استانداری، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، انجمن صنفی کارخانجوات آر 
 . خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و دبیرخانه شورای گفتگو صورت پذیرد

یوربط  ی ذباتوجه به اینکه ارائه ضمانت نامه بانکی برای کارخانجات آرد هزینه ساز است لذا مقررشد از طریق مدیرکل محترم گمرک مشهد و سایر مباد: مصوبه •
به گمرکات کشور  آن موضوع جایگزینی بیمه نامه تضمینی از سوی شرکتهای بیمه یا اسناد اعتباری دیگری همچون سفته یا برات به جای ضمانت نامه بانکی و ارائه

ذب سورمایه  وج توسط صادر کنندگان گندم، آرد و مشتقات آرد با توجه به افزایش هزینه های مربوطه مورد پذیرش قرارگیرد ودراین خصوص دفاترمحترم اقتصاد
 . گذاری استانداری محترم خراسان رضوی پیگیری تزم بعمل آورند

مقرر گردید جلسه ای با حضور مسئولین وکارشناسان محترم سازمان محترم جهاد کشاورزی اسوتان، سوازمان محتورم صونعت، معودن و تجوارت اسوتان و        : مصوبه •
ت مجودد آن  دراانجمن صنفی کارخانجات آرد استان های خراسان و دبیر شورای هماهنگی بانکها برگزار گردد تا برای تامین اعتبار جهت ورود موقت آرد و صوا 

 . تصمیم گیری شود
تدوین پیش نویس سردرب واحدهای صنفی و فروشگاه ها باتوجه به اثرات دستورالعمل برشروع کسب و کارهای جدید و با عنایت بوه  اعالم پیشنهادات : مصوبه •

 آثار جانبی قانون منع به کارگیری اسامی ، عناوین واصطالحات بیگانه و آیین نامه اجرایی آن برمیزان تحقق اهداف سند چشم انداز 
 قانون برگزاری مناقصات  12اعالم پیشنهادات بررسی آیین نامه بند ج ماده : مصوبه •
دارایوی بوه    ی ومقرر گردید بمنظور شفاف سازی فرایند بهره مندی پیمانکاران از اوراق اسناد خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانه ، اداره کل اموراقتصواد : مصوبه •

 .نحوی از طریق ذیحسابان محترم آن اداره کل به پیمانکاران  در دستگاههای اجرایی استان اطالع رسانی نمایند
 



علیورغم   1396یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال تعیین گردیده است ولی درسال  1395از آنجائیکه مبلغ اوراق خزانه اسالمی و تسویه خزانه در سال : مصوبه •
لذا پیشنهاد و مصوب گردید با توجه به ضورورت تعیوین و تکلیوف مطالبوات پیمانکواران و      . درصد کاهش یافته است  60افزایش مطالبات پیمانکاران این مبلغ حدود 

لحاظ و در سوالهای بعود نیوز حوداقل بواقی مانوده سوهم         1396برای سال 1395پرداخت بموقع و تهاتر مطالبات در بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری مبلغ سال 
 . مطالبات پیمانکاران که در بودجه عمرانی قابل پرداخت نیست به صورت تهاتر و پرداخت اورق اسناد خزانه اسالمی و تسویه خزانه لحاظ گردد

طوتنی و از ایون  ار با توجه به فرایند تهیه و تنظیم درخواست ها و ارائه به دستگاه اجرایی وسازمان اموراقتصادی ودارایی استان و سپس ارسال به تهران بسی: مصوبه •
 .بابت هزینه براست مقرر گردید ، مکانیزم اجرائی استانی گردد

ران جوز بودهی   نکوا با توجه به قطعی بودن مالیات ابرازی توسط پیمانکار در اظهارنامه مالیاتی ترتیبی اتتاذ گردد که مبالغ خود اظهاری مالیواتی توسوط پیما  : مصوبه •
 .های قطعی به سازمان مالیاتی کشور و سایر دستگاه های اجرایی لحاظ گردیده و امکان تهاتر بدهی فراهم گردد

ی دولتوی  تهاپیشنهاد گردید که اسناد تسویه خزانه عالوه بر حوزه های عمرانی به طرحهای غیرعمرانی از جمله بدهی به تامین اجتماعی ، شهرداری ، شورک : مصوبه •
 .نیز تسری یابد

دگی جورایم  تشوو با توجه به اینکه یکی از موانع جدی در ارتباط با عدم تمایل به بهره مندی از اوراق اسناد خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانوه موضووع ب   :مصوبه •
پرداخت مالیوات  رد مالیاتی است و روند موجود در خصوص بتشودگی جرایم بر اوراق تسویه وجود ندارد پیشنهاد گردید در روش تهاتر با اسناد خزانه جرایم دیرک

 .نیز همانند پرداخت های نقدی عمل شود 
دارایوی بوه نحووی از     ی ومقرر گردید بمنظور شفاف سازی فرایند بهره مندی پیمانکاران از اوراق اسناد خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانه ، اداره کل اموراقتصواد •

 .طریق ذیحسابان محترم آن اداره کل به پیمانکاران  در دستگاههای اجرایی استان اطالع رسانی نمایند
علیورغم افوزایش    1396یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال تعیین گردیده است ولی درسال  1395از آنجائیکه مبلغ اوراق خزانه اسالمی و تسویه خزانه در سال •

لذا پیشنهاد و مصوب گردید با توجه به ضرورت تعیین و تکلیوف مطالبوات پیمانکواران و پرداخوت     . درصد کاهش یافته است  60مطالبات پیمانکاران این مبلغ حدود 
لحاظ و در سالهای بعود نیوز حوداقل بواقی مانوده سوهم مطالبوات         1396برای سال 1395بموقع و تهاتر مطالبات در بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری مبلغ سال 

 . پیمانکاران که در بودجه عمرانی قابل پرداخت نیست به صورت تهاتر و پرداخت اورق اسناد خزانه اسالمی و تسویه خزانه لحاظ گردد
 

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

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

 احکام دائمی توسعه 



قانون مالیات برارزش افزوده پس از بررسی و مذاکرات صورت گرفته و بیان مشکالت ناشی از وضعیت موجود توافق شود هریوک از    38در خصوص تبصره یک ماده •
خصووص ابقواء   در دستگاه های اجرایی از جمله  اداره کل محیط زیست استان و سازمان اموراقتصادی و دارائی و سوازمان صونعت ، معودن وتجوارت پیگیوری هوای تزم      

( نوع ، میزان ومدت آتینودگی  )را بعمل آورند به نحوی که باجایگزین این مصوبه واحدها به میزان درجه آتیندگی  1378مصوبه مجمع تشتیص مصلحت نظام درسال 
 .بتش آتینده واحد ، تاسقف یک درصد از فروش محصول نهایی همان بتش مشمول پرداخت عوارض آتینده شود

درصد واحدهای تولیدکننده عایق رطوبتی کشور دراسوتان فعالیوت دارنود کوه ایون تعوداد واحودها و کسوب وکارهوای مورتبط اشوتاال مسوتقیم و              60نظربه اینکه حدود•
م پوذیرد کوه اداموه    نجاغیرمستقیم فراوانی را بوجود آورده است و ازطرفی دستورالعمل و بتشنامه های سازمان توسعه تجارت مقررنموده است صادرات از طریق بورس ا

درصد موواد قیوری آن درفراینود     45درصد موادفاقد قیر و   55تا 45ضمن اینکه مواداولیه عایق رطوبتی .این روال کاهش حجم صادرات عایق رطوبتی را دربرداشته است 
اداره کول اسوتاندارد خراسوان رضووی      24/3/1391موورخ   11527تولید عایق رطوبتی تاییریافته و به محصول جدیدی تبدیل می گردد که موضوع بموجوب ناموه شوماره    

 :  لذا اعضا به اتفاق پیشنهاد و مصوب نمودند .تائیدگردیده است 
رس و باتوجوه  بوو  از طریق استانداری محترم خراسان واتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی موضوع صادرات عایق همانند سالهای گذشته خوارج از •

 .درصد قیرمصرفی در عایق های رطوبتی از مواد قیری خارج و درردیف مصالح ساختمانی قرارگیرد 45به تائیدیه اداره کل استاندارد خراسان رضوی مبنی بر 
درصد قیر در عایق رطوبتی تهیه شده مراتب از طریوق وزارت صونعت ومعودن     45اداره کل صنعت معدن و تجارت همراه با تهیه گزارش تحلیلی مستندموضوع مصرف •

 .تجارت پیگیری تادر روند موجود تجدید نظر شود
 .مراتب به دبیرخانه شورای گفتگو جهت طرح در جلسه شورا منعکس گردد•
 .ائه نمایندار انجمن تتصصی تولید کنندگان عایق رطوبتی گزارش کاملی از روند صادرات و اشتاال قبل از  بتشنامه صادره تهیه وبه دبیرخانه شورای گفتگو•
رج از کشوور مراتوب از   خوا  مقررشد اداره کل تامین اجتماعی استان ، با توجه به توضیحات ارائه شده در جلسه و میزان ارزآوری و ضابطه مند شدن اعزام نیروی کار به•

 .طریق سازمان تامین اجتماعی کشور پیگیری نمایند و عالوه برآن موضوع دردبیرخانه شورا و شورای گفتگوی دولت و بتش خصوصی مطرح گردد
فتگو نیز ی گپس از بحث و بررسی اعضا موضوع شکل گیری و فعال شدن صندوق ملی محیط زیست ، مقررشد مراتب اداره کل محیط زیست استان پیگیری و در شورا

  .مطرح گردد
 
 

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

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

 احکام دائمی توسعه 



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

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

 احکام دائمی توسعه 

طووتنی و از ایون بابوت هزینوه     ار با توجه به فرایند تهیه و تنظیم درخواست ها و ارائه به دستگاه اجرایی وسازمان اموراقتصادی ودارایی استان و سپس ارسال بوه تهوران بسوی   •
 .براست مقرر گردید ، مکانیزم اجرائی استانی گردد

ران جوز بودهی هوای قطعوی بوه      نکوا با توجه به قطعی بودن مالیات ابرازی توسط پیمانکار در اظهارنامه مالیاتی ترتیبی اتتاذ گردد که مبالغ خود اظهاری مالیواتی توسوط پیما  •
 .سازمان مالیاتی کشور و سایر دستگاه های اجرایی لحاظ گردیده و امکان تهاتر بدهی فراهم گردد

 .ی دولتی نیز تسری یابدتهاپیشنهاد گردید که اسناد تسویه خزانه عالوه بر حوزه های عمرانی به طرحهای غیرعمرانی از جمله بدهی به تامین اجتماعی ، شهرداری ، شرک•
دگی جورایم مالیواتی اسوت و    تشوو با توجه به اینکه یکی از موانع جدی در ارتباط با عدم تمایل به بهره مندی از اوراق اسناد خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانه موضووع ب •

ت مالیوات نیوز هماننود پرداخوت     روند موجود در خصوص بتشودگی جرایم بر اوراق تسویه وجود ندارد پیشنهاد گردید در روش تهاتر با اسناد خزانه جرایم دیرکرد پرداخ
 .های نقدی عمل شود 

نظر به اینکه که حسوب قوانون وتوضویحات مودیرعامل محتورم شورکت غلوه وخودمات         : معافیت مالیات برارزش افزوده در فروش آرد سهمیه ای و کیسه های آرد مربوطه •
لذا باتوجه به آنکه آرد توسط کیسه حمول موی گوردد منطقوی اسوت کوه       . وسایراعضا مالیات برارزش افزوده آردخبازی از پرداخت مالیات معاف میباشد  5بازرگانی منطقه 

به کیسه های آرد خبازی تسری پیداکند ودراین ارتبواط مقورر شود موضووع بوه      ( سهمیه ای و آزاد)ترتیبی اتتاذ شود تا معافیت مالیات برارزش افزوده در فروش آردخبازی
 دبیرخانه شورای گفتگو ارجاع گردد

پس از بحث و تبادل نظر وپیشنهاد حاضرین مقررگردید در : درارتباط با  عدم تطابق فروش های غیرنقدی باتوجه به عرف بازار با پرداخت های نقدی فصلی ارزش افزوده •
در قانون و مقررات رج خصوص واحدهای تولیدی که با مشکل جدی برای پرداخت های فصلی ارزش افزوده مواجه هستند اداره کل مالیاتی از حداکثر زمانهای قانونی مند

 .و بتشنامه های داخلی حوزه مالیاتی به اینگونه واحدها در استان استفاده کند
مواده  (  ب)میلیون ریال ازجمله مواردی بود که مقرر شد در جلسه آتی دبیرخانه بنود   50مباحث مربوط به واحدی های تولیدی در مناطق محروم و وصول چکهای بیش از •
 .مطرح شود  12
ای پروانوه کارکوه در   دارمقررگردید با درنظرگرفتن حواد  احتمالی ضوابط و مقرراتی که برای شاغلین ایرانی درکارگاهها لحاظ می شود ، عینا برای کارگران خوارجی  •

 .شال درج شده در پروانه شاغل هستند جاری گردد که این موضوع مورد موافقت طرفین و اعضا قرارگرفت 



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

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

 احکام دائمی توسعه 

 مقررو لذا ندارد، وجود آرد کارخانجات توسط صرفاً آرد صادرات و خریدگندم طوتنی روند در مناسب گردش در سرمایه  تامین امکان اینکه به توجه با :مصوبه•
 بر عالوه)متقاضیان سایر  گندم موقت ورود خرید برای سرمایه تامین خصوص در تجار حقوقی، و حقیقی اشتاص ها، تعاونی های ظرفیت از تا پیشنهادگردید
 خراسان محترم استانداری جمله از ذیربط دستگاههای توسط مراتب تا شد توافق شده، مطرح پیشنهاد تحقق برای .پذیرد صورت کارخانجات عاملیت با (کارخانجات
 . آورند بعمل تزم پیگیری کشاورزی جهاد سازمان و تجارت و معدن صنعت، سازمان رضوی،

 بیسکویت، کلوچه، کیک، )همچون ،صادراتی بر آرد صنایع تولیدات در تواند می آرد به آن تبدیل و استحصال از پس موقت، ورود گندم از بتشی اینکه به نظر•
 عبور گندم از ناشی آرد از استفاده موضوع استان تجارت و معدن صنعت، سازمان و کشاورزی جهاد سازمان گردید مقرر لذا .گیرد قرار استفاده مورد (.... و ماکارونی
 بعمل تزم مساعدت ارتباط دراین پیگیری بر آرد صادراتی محصوتت استفاده آرددرجهت های کارخانه سوی از معتبر مدارک و اسناد ارائه با آن کیل احتساب و موقت
 .آورند

 و ورود بحث به عنایت با و شود می گرفته ذیربط مراجع توسط  متعدد صورت به که تصمیماتی و اقتصادی متفاوت شرایط در ها ورویه ها دستورالعمل تاییرات به نظر•
 دائمی احکام قانون 12 ماده (ب) بند استانی کمیته دبیرخانه طریق تااز گردید مقرر آن، از حاصل آرد صادرات و گندم موقت ورود زمینه در گذاران سرمایه جذب
 . شود تثبیت سال 5 مدت به حداقل ذیربط های وزارتتانه توسط متفاوت های دستورالعمل و ها صدوربتشنامه روند حداقل تا گردد پیگیری توسعه
 ستاد ذیل اجتماعی تامین و گمرک مالیات امور کاری گروه 19/2/1396 مورخ مصوبه اجرای در مشهد اتاق محترم دبیر 31/2/1396 مورخ د/179/96 شماره نامه مفاد
 با گردید مطرح افزوده برارزش مالیات پرداخت به رابطه در استان فوتدی مقاطع و شمش صنعتی واحدهای از جمعی درخواست  بر مبنی استان تولید موانع رفع و تسهیل
 یک بعنوان و است گردیده مطرح 1395 و 1394 درسالهای توسعه پنجم برنامه قانون 76 ماده و گفتگو شورای دبیرخانه متتلف درجلسات پیشنهادات این اینکه به عنایت
 . گردیده ارسال کشور مالیاتی محترم کل رئیس نژاد تقوی آقای جناب برای ای نامه طی پیشنهادات از کاملی مجموعه

 اداره و کشور مالیاتی سازمان طریق از مجددا باشد می استان فوتدی مقاطع و شمش صنعتی واحدهای درخواست با منطبق که ارسالی پیشنهادات موضوع شد مقرر لذا
 . شود پیگیری استان مالیاتی کل

 .قرارگرفت اعضا تصویب و تائید مورد پیشنهادی اصالحات بعنوان زیر موارد ، اعضا کارشناسی نظرات ارائه و نظر وتبادل بحث از پس :مصوبه
 مناقصه به مربوط تنها آنها رتبه و امتیازات و صالحیتدار گران مناقصه اسامی اعالم و کوتاه فهرست تهیه .است موضوع خلط محدود مناقصه برگزاری لزوم : 2 ماده 9 بند

 .شد بند این حذف پیشنهاد و باشد نمی محدود
 

 



 طبق پیمانکاری است بهتر و دارد وجود پیمانکاری انواع که حالی در است گرفته نظر در احدا  پیمانکاری فقط را پیمانکاری بند این در : پیمانکاری کار 2 ماه 13 بند
 .شود استفاده (قبیل از) واژه از (برای) واژه جای به جمله ابتدای در همچنین شود گرفته نظر در 1394 دولتی معامالت تضمین نامه آیین تعریف
 یا شود می محسوب کات تامین خرید قرارداد تنهایی به نصب مثال عنوان به زیر مورد چند یا یک بر مشتمل که است شده آورده بند این در :کات تأمین 2 ماده 16 بند
 .شود استفاده 1394 دولتی معامالت تضمین نامه آیین از کات تامین واژه تعریف برای گردد می پیشنهاد لذا .گیرد می قرار زمره این در تنهایی به حمل
 در پیمانکاری فعالیتهای از خیلی حالی در باشد می مالی تامین یا کات تامین شامل عمومی پیمانکاری که است شده ذکر بند این در :عمومی پیمانکاری 2 ماده 18 بند
 خدمات تامین و مالی منابع تامین کات، تامین شامل عمومی پیمانکاری شود ذکر بند این در است بهتر .است خدمات تامین قالب
 بهتر لذا .شد خواهد فرآیند شدن طوتنی و شدن پیچیده باعث ای مرحله دو مناقصات در مرکزی دستگاه ساختن وارد :  مناقصه گران کیفی ارزیابی در مسئولیتها 4 ماده
 .گردد حذف بند این از مرکزی دستگاه است
 ماده این گردید مقرر جلسه در حاضر کارشناسان نظر اظهار موردبا حسب طرح، مدیر به کیفی ارزیابی ابالغ یا بازرگانی -فنی کمیته تشکیل 6 ماده الف بند 7 ردیف
 .یابد اختصاص محدود مناقصه به تنها عنوان هیچ به نباید کوتاه فهرست : 10 ماده الف بند.باشد تاییر بدون
 اورانی مهندس آقای جناب و پیشنهاد تصویر به منضم استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب محترم دفتر 13/3/1396 مورخ 7474/63/38 شماره نامه :مصوبه
 و مشاور های شرکت ، وکالت دفاتر ، دادگستری رسمی کارشناسان های درحوزه بازنشستگان اشتاال ساماندهی پیرامون کشاورزی جهاد ریزی برنامه محترم معاون

 تقوایی دکتر آقای جناب و اورانی مهندس آقای جناب توضیحات از پس . گردید مطرح شرکتها و کارخانجات حراست و زیارتی و سیاحتی شرکتهای ، پیمانکاری
 دهندگان پیشنهاد مقررگردید تجارت و معدن صنعت سازمان نماینده سپهری زهرا مهندس سرکارخانم و اعضا نظرات بیان و استانداری جذب دفتر محترم نماینده
 یا و طرحها بررسی در اقتصادی های دستگاه ، صنایع صاحبان به ای لطمه تتصصی لحاظ به و بوده واگذاری قابل که مشاغلی بندی دسته و تفکیک به نسبت محترم
 فعالیت دراینگونه مشابه عناوین یا و آموز کار عنوان تحت افرادی قرارگرفتن یا و جایگزینی امکان که تری تکمیل پیشنهادات قالب در و کند نمی وارد تتصصی امور
 قرارگیرد دستورکار در مجددا تا نمایند ارائه باشد ها

 وخدمات غله شرکت محترم مدیرعامل وتوضیحات قانون حسب که اینکه به نظر : مربوطه آرد های کیسه و ای سهمیه آرد فروش در افزوده برارزش مالیات معافیت
 که است منطقی گردد می حمل کیسه توسط آرد آنکه به باتوجه لذا . میباشد معاف مالیات پرداخت از آردخبازی افزوده برارزش مالیات وسایراعضا 5 منطقه بازرگانی
 موضوع شد مقرر ارتباط ودراین پیداکند تسری خبازی آرد های کیسه به (آزاد و ای سهمیه)آردخبازی فروش در افزوده برارزش مالیات معافیت تا شود اتتاذ ترتیبی
 .گردد ارجاع گفتگو شورای دبیرخانه به

 مقررگردید حاضرین وپیشنهاد نظر تبادل و بحث از پس : افزوده ارزش فصلی نقدی های پرداخت با بازار عرف به باتوجه غیرنقدی های فروش تطابق عدم  با درارتباط
 و قانون در مندرج قانونی زمانهای حداکثر از مالیاتی کل اداره هستند مواجه افزوده ارزش فصلی های پرداخت برای جدی مشکل با که تولیدی واحدهای خصوص در

 .کند استفاده استان در واحدها اینگونه به مالیاتی حوزه داخلی های بتشنامه و مقررات

دبیرخانه کمیته استانی  ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 ماده عین ماده ویابخشنامه مورد اجرا پیشنهاد حذف،اصالح ویا تجمیع دالئل توجیهی
ردی
 ف

با توجه بوه اینکوه موضووع    
خارج از میل و اراده مودی 

 است

 
تاکیوود بوور موودت زمووان یووک موواه و  ( الووف

 5/2درصورتی کوه زموان بیشوتر نیواز بوود       
 .درصد جریمه به آن تعلق نگیرد

 تاکید بر اجرای قانون (  ب
گزارش به تائیود هیوات حول اخوتالف     (  ج

 .که از سه نفر تشکیل شده است برسد
تاکید بر اسوتفاده از کارشناسوان رسومی    ( د

 دادگستری 

اجرای قرار رسیدگی در هیات های حل اختالف با  چهار  مشکل اساسی مواجه موی  
 : باشند 
 . مدت زمان اجرای قرار بعضاً بیش از آیین نامه دادرسی مالیاتی است -الف 
تایید ریاست محترم حوزه مالیاتی رسیدگی کننده در ذیل گزارش اجرای قورار   -ب 

 . ماایر با اصل استقالل مجری قرار می باشد 
مطابق آیین نامه اجرای گزارش مجری قرار جهوت طورح در هیوات بایود موورد       -ج 

تایید هیات حل اختالف قرار گیرد در صورتی که این موضوع تنهوا توسوط نماینوده    
 . سازمان امور مالیاتی صورت می پذیرد 

استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در اولویت اجرای قرار منظور نظر قرار  -د   
 . نمی گیرد 

دستورالعمل دادرسوی  
فصووووول ) مالیووووواتی  
قوووووورار : چهووووووارم 

رسووویدگی ، تجدیووود 
 ...دعوت ، تامین و 

1 

 تاکید بر اجرای قانون است
عدم عملیاتی شدن دستورالعمل سوتاد اقتصواد مقواومتی در ارتبواط بوا عملکورد سوال        

 2 .واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را بررسی فرمایند  1394

تاکید بور اجورای قوانون اسوت بوا رویکورد       
 کمک به واحدهای اقتصادی

فراگیر شدن روش توافق با مودیان مالیاتی به جای رسیدگی عملیاتی اسناد و مدارک 
در بسویاری مواقوع بوه    . که عمدتاً ناشی از عدم زمان کافی حوزه های مالیاتی میباشود 

 زیان واحدهای اقتصادی منجر می گردد
3 

 تاکید بر اجرای قانون است
ضرورت رعایت مدت زمان مصووب جهوت اسوترداد وجووه ارزش افوزوده ناشوی از       

 4 .خرید داخلی در ارتباط با صادرات کات از طرف امور مالیاتی 

استفاده از ظرفیوت هوای تفوویض شوده بوه      
اداره کوول مالیوواتی اسووتان و شهرسووتان هووا  
درخصوووص تقسوویط مالیووات عملکوورد و    

 ارزش افزوده 

تقاضا دارد حتی المقدور تفویض اختیوار بیشوتر جهوت تقسویط وبتشوودگی جورایم       
 5 . صورت پذیرد ( اعم از ارزش افزوده و عملکرد)مالیاتی به روسای ادارات مالیاتی 

 سالهای در آنجائیکه از
 خریداران تکالیفی گذشته

 اند نداشته فروشندگان و
 بسیاری به دسترسی امکان
 . ندارد وجود آنها از

 خریداران گذشته سنوات در اینکه به نظر
 ارائه بر مبنی قانونی تکالیفی فروشندگان و

 حذف تقاضای لذا نداشتند کامل اطالعات
 فروشندگان دسترسی عدم دلیل به موضوع

 .دارد خریداران و

 بر مبنی قانونی تکلیفی فروشندگان و خریداران گذشته، های سال در اینکه به نظر
 کنند ارسال مالیاتی امور سازمان به را خود معامله طرف کامل اطالعات اینکه
 به خطاب  مکاتباتی معامله انجام از سال چندین گذشت با و اکنون لیکن ، اند نداشته
 معامله طرف کامل مشتصات که شود می خواسته آنان از و ارسال اقتصادی فعالین
 . شد خواهند جریمه مشمول صورت این غیر در اعالم، فوق اداره به را خود

6 
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تاکیوووود بوووور  
اجوورای قووانون 

 است

قوانون مالیوات    98ضرورت دارد در هنگام تشتیص علی الراس، مفاد مواده   
های مستقیم در خصوص دتیل انتتاب نوع قرینه و چگونگی تعیین درآمود  

 . از سوی مامورین تشتیص مالیات رعایت گردد 
7 

تاکیوووود بوووور  
 رعایت قانون 

هیات مقررات زدایی و تسوهیل صودور مجوزهوای کسوب و کوار در جلسوه       
مصوب نمود که مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات  18/2/1396

بر ارزش افزوده برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود را در نظوام مالیوات بور    
 پرداخووووووووووووووووووووووووووووووووووت  افووووووووووووووووووووووووووووووووووزودهارزش 

نموده اند یا ترتیب پرداخت آن را داده اند یوک سوال خواهود بوود و مودت      
مزبور برای مودیانی که سه سال مودی نظام مالیات بر ارزش افوزوده بووده و   

 . ماه خواهد بود  24بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند 

8 

پیشنهاد استانی 
شوودن فراینوود  

 تهاتر

تهاتر طلب فعالین اقتصادی از سازمان های دولتی، با بدهی  آنان به ادارات و 
سازمان های دولتی بسیار وقت گیر و دشوار بوده به طووری کوه در بسویاری    

لذا ضرورت سوهل  .موارد فعالین اقتصادی از انجام این امر منصرف می شوند
 نمودن فرایندتهاتر اجتناب ناپذیراست 

9 

باعنایت به توضیحات نمایندگان محتارم مرکزخادمات سارمایه گاذاری ، اداره کال تاامین       
اجتماعی استان و اظهارنظر سایراعضا مقررگردید بادرنظرگرفتن حوادث احتماالی ضاوابط و   
مقرراتی که برای شاغلین ایرانی درکارگاهها لحاظ می شود ، عیناا بارای کاارگران خاارجی     
دارای پروانه کارکه در شغل درج شده در پروانه شاغل هستند جاری گردد که ایان موضاوع   

 مورد موافقت طرفین و اعضا قرارگرفت   

 

10 

قانون مالیات بارارزش افازوده پاس از بررسای و ماذاکرات       38در خصوص تبصره یک ماده 
صورت گرفته و بیان مشکالت ناشی از وضعیت موجود توافاق شاد هریاک از دساتگاه هاای      
اجرایی از جمله  اداره کل محیط زیست استان و سازمان اموراقتصاادی و دارائای و ساازمان    
صنعت ، معدن وتجارت پیگیری های الزم درخصوص ابقاء مصوبه مجمع تشخیص مصالحت  

را بعمل آورند به نحوی که باجاایگزین ایان مصاوبه واحادها باه میازان        1378نظام درسال 
بخش آالینده واحد ، تاسقف یاک درصاد از   ( نوع ، میزان ومدت آالیندگی )درجه آالیندگی 

 .فروش محصول نهایی همان بخش مشمول پرداخت عوارض آالینده شود
 

11 

پس از بحث و بررسی اعضا موضوع شکل گیری و فعال شدن صندوق ملای محایط زیسات،    
 .مقررشد مراتب اداره کل محیط زیست استان پیگیری و در شورای گفتگو نیز مطرح گردد
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