
 (جلسه کمیته 3جلسه کمیسیون و  8)جلسه کمیسیون های مشورتی اتاق  11تشکیل 
جلسه  2

کشاورزی و آب 
و صنایع 
 تبدیلی

صادرات 
خدمات فنی و 

 مهندسی

حمل و نقل و 
 ترانزیت

معدن و صنایع 
 معدنی

حقوقی و 
 قضایی

سرمایه گذاری 
و تأمین مالی 
مشترک با 

 صنعت 

بهبود محیط 
 کسب و کار

 شرکت در کمیته ها و شوراهای استانی

کمیسیون نظارت بر  
 سازمان های صنفی مشهد

ستاد اقتصاد مقاومتی  
 استانداری

پرونده در    266بررسی 
 هیأت حل اختالف مالیاتی

پرونده در   126بررسی 
هیأت حل اختالف تامین  

 اجتماعی

 برگزاری جلسات مهم توسط اتاق

جلسه کارگروه مالیات،  3
 تأمین اجتماعی و گمرک 

جلسه دبیرخانه شورای گفت 4
 و گوی دولت و بخش خصوصی

 76جلسه کمیته ماده  2

 برگزاری جلسات مهم توسط اتاق

شورای گفت و گوی دولت 
 و بخش خصوصی

 هیأت نمایندگان هیأت رئیسه

 32216040: ؛ دورنگار 3221600: جنب باغ ملی؛ تلفن -خیابان امام خمینی -مشهد: آدرس

https://telegram.me/mccima         www.mccima.com        info@mccim.com 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 95ماه اردیبهشت گزارش عملکرد 

https://telegram.me/mccima
http://www.mccima.com/
mailto:info@mccim.com


 هیأت های اعزامی و پذیرشی توسط اتاق

الهور برنج اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان 

فیمابین فعاالن  B2Bپاکستان و برگزاری مالفات 

 اقتصادی 

 و مکزیک و ترکیه  های هیأت پذیرش هماهنگی

 الهور برنج صادرکنندگان اتحادیه

 خدمات بازرگانی

صدور، تمدید و تغییر مجموعاً 

 کارت عضویت  28

صدور، تمدید، المثنی، تغییر، 

تعلیق و غیر فعال سازی 

 کارت بازرگانی 143مجموعاً  

 مبداء گواهی و A فرم 325 صدور

 8.13582964 ارزش مجموع به

 دالر 55.17487592  و کیلو

 سمینار ها و همایش های برگزار شده توسط اتاق

با ” های مستقیم مصوب مجلس شورای اسالمیاصالحات قانـــون مالیات"برگزاری کارگاه آموزشی 

 همکاری اداره کل امور مالیاتی استان

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 95ماه اردیبهشت گزارش عملکرد 
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی -95گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 
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 و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت بیست
 و  بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 

 :دستور جلسه

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی•
 95گزارش عملکرد دبیرخانه و تصویب تقویم جلسات سال•
 پیگیری تسریع در تصویب پیش نویس قانون جامع داوری تهیه شده توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی•
 ارائه راهکار جهت رفع چالش های صنعت ساختمان در حوزه تامین اجتماعی، راه و شهرسازی و مالیاتی•

 :جمع بندی و مصوبات

 .صبح مصوب گردید 8.30روز شمار برگزاری جلسات شورای گفت و گو برای شنبه اول هر ماه ساعت 
و جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقرر گردید  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"به نام سال  95با عنایت به نامگذاری سال 

 :متولیان اقتصادی استان اعم از بخشهای خصوصی و دولتی اقدامات زیر را انجام دهند
با توجه به شرایط و نیازمندیهای بازار در ... بایستی از کلیه مزیت ها و ظرفیت های استان اعم از منابع مالی، علمی، آموزشی و ( الف

در این رابطه سالمت اداری و اقتصادی بسیار مهم بوده و بایستی جلوی ورود کاالی قاچاق گرفته . جهت بهبود اقتصاد استفاده نمود
همچنین جهت صیانت از تولیدکننده داخلی باید حفظ و کنترل کیفیت کاالی داخلی با استفاده از تکنولوژی های جدید و  . شود

 استاندارد سازی کاال و خدمات انجام پذیرد
 .مشابه سنوات گذشته و با تاکید بیشتر نسبت به حفظ اشتغال موجود و افزایش فرصت های شغلی اقدام شود 95در سال ( ب
نظر به اهمیت حوزه صادرات و توجه به حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر صادرات مقرر گردید جهت بهبود و  ( ج

 .ارتقاء صادرات کاال در حوزه حمل و نقل اقدامات الزم انجام پذیرد
باید صادرات زیر یک سقف به صورت عملی و پایدار اجرایی شود، همچنین با توجه به عدم تحقق برنامه های  95در سال ( د

 .صادراتی و رشد صادراتی پیش بینی شده  باید برنامه صادراتی سال جاری با هدف رشد صادراتی عملیاتی شود
با استفاده بهینه از ظرفیت های ...( فوالد و آهن و سیمان و )با توجه به ظرفیت حوزه معدن استان و بازار فرآورده های معدنی ( ه

 .موجود بین تولیدکنندگان باید در سال جاری در بحث توسعه صادرات اقدامات موثری انجام شود
در رابطه با افزایش بهره وری و مصرف بهینه آب به خصوص در بخش کشاورزی، مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استان با دعوت 

از دانشگاهیان و استفاده از سیستم های دانش بنیان نسبت به اصالح الگوی کشت و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اقدام 
 .نماید

با توجه به اهمیت صنعت ساختمان برای استان و حفظ اشتغال در این صنعت، بایستی متناسب با نیازهای بازار مسکن، صنعت  
 :در این رابطه و با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه مقرر گردید . ساختمان مورد حمایت قرار گیرد

سازمان محترم تأمین اجتماعی نسبت به  اخذ حق بیمه ساختمان براساس پیشرفت فیزیکی پروژه اقدام نموده و در صورت ( الف 
وجود آیین نامه های متضاد با این مصوبه، مکاتبات الزم با مرکز را انجام دهند همچنین استانداری نیز جهت دریافت اختیارات 

 .استانی موضوع این مصوبه مکاتبات الزم را انجام خواهد داد
از سال  1389با توجه به اعالم آمادگی اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب ( ب

 .جاری در استان ،اقدامات الزم جهت تسریع در اجرای این قانون انجام شود
جهت استفاده بهتر از ظرفیت شورای گفت و گو، مقرر گردید کارگروه های کارشناسی، با حضور نمایندگان سه قوه، دانشگاهیان،  

 .   برگزار شود و موضوعات به صورت دقیق کارشناسی و نتایج به شورا منعکس شود... فعاالن اقتصادی و 
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شماره  
 جمع بندی و نتیجه جلسه در قالب مصوبات موضوع مــورد بررسی و گزارش ها   جلسه

4 

بررسی مسائل حوزه بانکی و طرح نامه 
انجمن محترم مدیران صنایع استان در 
خصوص نحوه محاسبه بدهی بدهکاران 

 .صندوق ذخیره ارزی
بررسی وضعیت صنعت شکر و پیگیری  

ایجاد راهکارهایی جهت پر کردن 
ظرفیت خالی کارخانجات قند و شکر به 
منظور ورود موقت مواد اولیه و صادرات 

 .مجدد

مقرر گردید پیشنهادات حوزه بانکی با تشکیل مجدد جلسه دبیرخانه جهت جمعبندی و طرح در شورای 
 .گفت و گو توسط اعضاء محترم دبیرخانه ارائه  شود

مقرر گردید، فرمول محاسبه بدهی ارزی برای یک رقم تسهیالت مشخص و به عنوان نمونه توسط شورای 
 .هماهنگی بانکها ارائه شود

مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت فهرستی از واحدهایی که فاقد مشکل قانونی بوده و تنها 
مشکل تامین وثیقه جهت دریافت تسهیالت دارند را  جهت طرح در جلسه شورای گفت و گو با هدف ارائه 

 .به بانکها جهت استفاده از کاالی زیر کلید به عنوان وثیقه تهیه نماید
 :تشکیل مجدد جلسه دبیرخانه شورا برای بررسی موضوع پر کردن ظرفیت کارخانجات قند با اهداف زیر

جمع بندی گزارشات ورسیدگی به مشکالت وارائه راهکارهای صادرات وپیاده سازی اهداف اقتصاد 
 مقاومتی، اقدام وعمل 

 رایزنی با کشورهای همسایه برای صادرات عبور موقت وتهاتر آن 
 پرکردن ظرفیت تصفیه شکرخام 

 پیگیری مشوق های صادرات ومجوز عبور موقت شکر خام به کارخانجات 

 6و  5

بررسی وضعیت موجود و زمینه های 
قابل بهبود عملکرد هیات های حل 

اختالف مالیاتی استان و رعایت مفاد 
 مقررات مربوطه

ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده جهت بهبود عملکرد هیات های حل اختالف مالیاتی استان در چند سال 
اخیر مقرر گردید موضوعات مطرح شده در جلسات دبیرخانه با موضوع بررسی عملکرد هیات های حل اختالف 

در این رابطه پیشنهادات زیر جهت .مالیاتی استان جهت تصمیم گیری در جلسه شورای گفت و گو مطرح شود
 :بهبود عملکرد این هیات ها در دو قالب استانی و ملی مطرح خواهد شد

 :استانی
ایجاد امکان تشکیل جلسات هیات های حل اختالف مالیاتی در مقطع زمانی عصر جهت حضور قضات (الف

 قانون مالیات های مستقیم 244ماده  2محترم شاغل موضوع بند 
ارتقاء اطالع رسانی به مودیان مالیاتی نسبت به حقوق مندرج در قوانین توسط اداره کل محترم امور  ( ب

 مالیاتی استان
قانون  244ماده  3ایجاد امکان معرفی حداقل دو برابر نماینده مورد نیاز برای هر تشکل و صنف موضوع بند ( ج

 مالیات های مستقیم 
توسط اداره کل امور مالیاتی و با عنایت  244ماده  3با توجه به زمان بر شدن صدور احکام انتصاب اعضاء بند (د

ماده  3به اینکه طبق قوانین موجود انتخاب و معرفی نمایندگان بایستی توسط مراجع شش گانه مذکور در بند 
انجام شود لذا چنانچه اداره کل محترم امور مالیاتی شرایط خاصی را برای گزینش این افراد الزم می داند   244

 .اعالم نماید 244ماده  3که در قانون پیش بینی نشده است بصورت کتبی به مراجع شش گانه مذکور در بند 
تفکیک مامورین تشخیص مالیات و )تشکیل دایره تخصصی اجرای قرار بصورت مستقل از دوایر امور مالیاتی ( ه

 (مامورین اجرای قرار
توسط دبیرخانه هیئت های حل اختالف مالیاتی جهت اعزام  244ماده  3ارسال فرم دعوت از نماینده بند (و

 نماینده مطلع و آگاه متناسب با نوع و موضوع فعالیت مودی برابر فرم مندرج در دستورالعمل دادرسی مالیاتی
 انشاء رای و اخذ امضاء اعضای محترم هیئت حل اختالف مالیاتی در پایان همان جلسه(ز

دستورالعمل دادرسی مالیاتی در خصوص اظهارنظر موجه و مدلل  30و  28و بندهای  248رعایت مفاد ماده ( ح
 هیئت های حل اختالف مالیاتی نسبت به اعتراض مودی

 :ملی با هدف استحکام و صدور رای دقیقترو عادالنه تر
 استقالل مالی هیات های حل اختالف مالیاتی از سازمان امور مالیاتی( الف

قانون مالیات های مستقیم با موضوع اعضاء هیات های حل اختالف  244ماده  2اصالح قانون در رابطه با بند ( ب
مالیاتی جهت بررسی کارشناسی پرونده های ارجاعی به این هیات ها بصورت معرفی و استفاده از کارشناس  

 رسمی دادگستری به عنوان عضو دوم هیات

7 

بررسی و ارائه راهکار در رابطه با تسری  
کشت زعفران با سایر استانها و 

کشورهای همجوار و لزوم حمایت از 
زعفرانکاران استان های خراسان رضوی 

 و جنوبی
ادامه بررسی و جمع بندی در خصوص 

راهکارهای پر کردن ظرفیت خالی 
کارخانجات قند به منظور ورود موقت 

 مواد اولیه و صادرات مجدد

مقرر گردید دبیرخانه شورای گفت و گو با همکاری مشاوران و متولیان حوزه زعفران نسبت به تدوین طرحی 
برای حمایت از زعفران کاران و توسعه بازارهای صادراتی زعفران  که ضمن آسیب شناسی، راهکارهای رفع  

 .نقایص و بهبود وضعیت را نیز ترسیم می نماید اقدام کند
مقرر گردید رایزنی های الزم جهت گنجاندن طرح ملی زعفران در برنامه ششم توسعه با نمایندگان محترم  

 .استان های خراسان در مجلس شورای اسالمی انجام  شود 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی -95گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 



 یافته برخی از جلسات مهم مصوبات تحقق

 جمله از ذیربط اجرایی های دستگاه سازی همسو با ساختمان فروش پیش قانون شدن اجرایی

 سرمایه و عمران انجمن و شهرسازی و راه کل اداره استان، امالک و اسناد ثبت کل اداره شهرداری،

 .رضوی خراسان گذاری

 .پرداخت حق بیمه پروژه های انبوه سازی مطابق با پیشرفت کار موضوع

  آن اعالم و اجرایی های دستگاه توسط کار اجرایی مقدمات انجام و شاگردی استاد نوین طرح ارائه

 .استان در شغلی فرصت هزار 50 حدود گذاری هدف با

 در استان اقتصادی فعاالن از تولیدی مجموعه 13 اجتماعی تأمین و مالیاتی های بدهی تقسیط

 .تولید موانع رفع و تسهیل راستای

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 مصوبات اجرایی برخی از نشست های مهم -95ماه اردیبهشت گزارش عملکرد 
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axaxa 

 اقدام و گزارش ها نتیجه جلسه به صورت چکیده
عنوان 

 کمیسیون

پیگیری ثبات قیمت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی و استانداردها در  -1
 کارگروه صنایع غذایی

پیگیری بحث پساب های شهری و صنعتی در کارگروه محیط زیست اقتصاد -2
 سبز

 پیگیری فعالیتهای کمیسیون رفع موانع تولید توسط دکتر لبافی-3
 تدوین برنامه عملیاست و زمان بندی فعالیت های کمیسیون کشاورزی اتاق-4
مشخص نمودن زمینه های سرمایه گذاری خارجی و توسعه بازرگانی در  -5

 بخش کشاورزی در قالب کارگروه

گزارش برنامه ها و فعالیت های پیش روی کمیسیون  -1
 کشاورزی اتاق بازرگانی در سال جاری

بحث و تبادل نظر پیرامون تدوین راهبردهای اقتصاد -2
 مقاومتی در بخش کشاورزی 

بحث و تبادل نظر پیرامون توسعه سرمایه گذاری در  -3
بخش کشاورزی، آب و صنایع مرتبط و توسعه تولیدات 

 گلخانه ای
تبادل نظر در تعیین اولویت های آموزشی کاربردی و غیر  -4

 آکادمیک در بخش کشاورزی، آب و صنایع وابسته
بحث و تبادل نظر در خصوص ارتباط اتاق بازرگانی -5

 خراسان رضوی با شهرستان های استان در حوزه کشاورزی

کشاورزی  
 وآب و

صنایع 
 تبدیلی

مقرر شد جناب آقای حکیمیان جزوات مربوط به صندوق های سرمایه -1
گذاری و اوراق سکوک را به منظور افزایش آگاهی از طریق اتاق در اختیار 

 .اعضاء هردو کمیسیون قرار دهند
با توجه به اهمیت موضوع رفع مشکل جهت ارائه مدل برای تأمین مالی -2

استان، از کمیسیون های اتاق درخواست شد تا این مهم را در دستور کار 
قرار داده و روش های نوآورانه بررسی گردد تا نتایج گردآوری و جمعبندی 

همچنین از اساتید دانشگاه عضو کمیسیون های اتاق نیز تقاضای ارائه . شود
 .مدل هایی در زمینه تأمین مالی وجود دارد

مقرر شد تا موضوع رویکردهای جدید تأمین مالی به طور جد در دستور -3
کار کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق قرار گرفته و در این راه از 

 .سایر منابع و کمیسیون ها نیز کمک گرفته شود

چگونگی تأمین مالی یا روشهای تأمین مالی در پسا *
 برجام

رویکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت و معدن در *
 1395سال 

سرمایه گذار
ی و تأمین  

 مالی
مشترک با  

 صنعت

برنامه ریزی استراتژیکی توسط دبیرخانه هماهنگی کمیسیون های اتاق -1
 .انجام شود

 معرفی شرکت بین المللی هشتم به پارک علم و فناوری توسط کمیسیون-2
آماری از توانمندی های صنعتی استان در جلسه آتی توسط آقای -3

 .مهندس گرامی ارائه شود

و برنامه ی پیشنهادی  94ارائه ی گزارش عملکرد سال *
 95سال 

متناظر در  19پیگیری تصویب ایجاد کمیته ی ماده ی *
 استان از طریق دبیرخانه ی شورای گفتگو

صادرات  
خدمات فنی  

 و مهندسی

تصویب موارد طرح شده توسط سرکار خانم اطهری رئیس کمیته  -1
 مالکیت فکری

 .تصویب بر تشکیل کمیته قضایی به طور مجزا ذیل کمیسیون  -2
دعوت از حجت االسالم مظفری ریاست محترم دادگستری استان و  -3

حضور در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق جهت ایجاد ارتباط بیشتر 
و بهتر با دادگستری استان و طرح مسائل مطرح شده در کمیسیون با ایشان 

. 

 پیگیری مسائل کمیته مالکیت فکری *
حقوقی و  

 قضایی

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 کمیسیون های تخصصی و مشورتی اتاق -95ماه اردیبهشت گزارش عملکرد 
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 اقدام و گزارش ها نتیجه جلسه به صورت چکیده
عنوان 

 کمیسیون

 تشکیل کمیته خانه معدن -1
 تشکیل کمیته سیلیس تربت جام -2

 گزارش معدن و پسابرجام*
معدن و صنایع  

 معدنی

به هیات   "1395بار مالیاتی بخش خصوصی در بودجه "ارائه گزارش -1
 رئیسه ی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی خراسان رضوی 

ارائه ی گزارش چارچوب برنامه پایش محیط کسب و کار استان در -2
 نشست آتی کمیسیون

ارائه ی موضوعات پیشنهادی اعضای کمیسیون برای بررسی در جلسه  -3
دبیرخانه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی از طریق کانال 

 .کمیسیون، فکس و ایمیل
معرفی شبکه پژوهش و فناوری در اصفهان توسط مهندس پیام گرامی فر -4

 در یکی از نشست های آتی کمیسیون

 1395تعیین موضوعات اولویت دار برای برنامه سال *
 کمیسیون

 1395بررسی بار مالیات بخش خصوصی در بودجه سال *
 کشور

ارائه چارچوب تدوین برنامه پایش محیط کسب و کار *
 1395استان در سال 

بهبود محیط  
 کسب و کار

تیمی سه نفره متشکل از آقایان صانعی، عطایی و نوریان جهت اعزام به -1
بندر عباس به منظور انجام مطالعات میدانی مبنی بر شناسایی مشکالت 

اعضاء و فعاالن اقتصادی در حوزه حمل و نقل تعیین گردید و تاکیید گردید 
تیم مذکور پس از اقدامات الزم االجرا از جمله اخذ کلیه نظرات و 

خرداد پس از سایر  13خرداد لغایت  7پیشنهادات اعضاء در بازه زمانی 
 .هماهنگی های مربوطه جهت انجام ماموریت اقدام نمایند

کارگروه برگزاری سمینار متشکل از اعضاء کمیته لجستیک با  همراهی  -2
آقایان خادم زاده، نوری، هژبر، دانش، قندچی و روحی و با مسئولیت کمیته 

لجستیک تعیین و مقرر شد سایر هماهنگی ها و جلسات مربوطه متعاقبا 
 . صورت پذیرد

تعیین تیم اجرایی به منظور اعزام به بنادر جهت *
شناسایی زمینه های قابل بهبود و اقدامات اجرایی الزم 

 قبل از سفر
 اظهار نظر در خصوص اقدامات اجرایی برگزاری سمینار*
تصویب نحوه پیگیری مشکالت مالیاتی در حوزه حمل و *

 نقل
 سایر موارد*

حمل و نقل و  
 ترانزیت

تهیه گزارش وضعیت روز صنعت خوراک دام و طیور، میزان اشتغال زایی . 1
آن و ظرفیت های این صنعت از طریق همکاری بین کمیسیون کشاورزی 

 اتاق و اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور
پیگیری حضور کارشناسان مالیاتی مستقل از سازمان امور مالیاتی در . 2

اتاق ایران و  76جلسات شورای حل اختالف از طریق کمیسیون ماده 
 خراسان

پیگیری دوره های آموزشی مالیاتی به شکل رایگان برای تشکلهای بخش . 3
 کشاورزی، صنایع غذایی و دام و طیور

پیگیری دالیل عملیاتی نشدن کارگروه تخصصی مالیاتی مصوب شده . 4
 1394بین اتحادیه گاوداران و سازمان امور مالیاتی در آبان 

بررسی مشکالت بخش کشاورزی، دام و طیور استان در *
 حوزه مالیاتی

جمع بندی مسائل و مشکالت جهت طرح در جلسه *
برنامه ریزی شده با حضور مسئولین مالیاتی استان 

 خراسان رضوی

کشاورزی وآب  
 و

 صنایع تبدیلی

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 کمیسیون های تخصصی و مشورتی اتاق -95ماه اردیبهشت گزارش عملکرد 
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دو دوره ویژه آزمون جامع حق العمل کاری به میزان  •
 نفر ساعت توسط آقای فرامرزی 1240مجموع 

نفر ساعت  120مدیریت امور صادرات و واردات به میزان •
 توسط آقای کامالن

نفر ساعت توسط  72آیین نگارش مکاتبات اداری به میزان •
 آقای یل پور

نفرساعت  340توجیهی متقاضیان صدور کارت به میزان •
 عزیزی، شامل، علیزاده، فرامرزی و کامالن: توسط آقایان

نفرساعت توسط  480مدیریت خرید و سفارشات به میزان •
 آقای توسلی

برگزاری دوره و کارگاه های 
 آموزشی

ثبت سفارشات خارجی  •
 (مقدماتی و پیشرفته)

قانون جدید مالیات های  •
مستقیم همراه با آخرین  
اصالحات و معافیت های  

 مالیاتی

قانون کارجمهوری اسالمی ایران •
 و مقررات مربوطه

اطالع رسانی به اتاق های  •
خراسان شمالی، جنوبی،  

گلستان و سازمان های دولتی  
 استان جهت برگزاری دوره ایرو

اطالع رسانی ها و ثبت نامه  
 از متقاضیان

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 مرکز آموزش -95گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 
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 امور بین الملل

حضور در جلسات هماهنگی پذیرش هیأت های طرابوزان •
 ترکیه، مکزیک و اتحادیه صادرکنندگان برنج الهور

 حضور در جلسات هماهنگی اعزام هیأت به روسیه•

هماهنگی مالقات ریاست محترم  اتاق با نمایندگان  •
سفارتخانه های سوئد، نروژ و فنالند در راستای توسعه 

 روابط تجاری

حضور در جلسات هماهنگی و نهایتاً حضور در نمایشگاه  •
 بصره به اتفاق استاندار  محترم

مواد غذایی و  )نمایشگاه خارجی  6اطالع رسانی برگزاری •
کشاورزی افغانستان، صنایع دستی و مواد غذایی  

گرجستان، سنگ چین، مواد غذایی گوانجگو چین، لوازم 
و  ( خانه و آشیزخانه استانبول و مواد غذایی هنگ کنگ

الجزایر، هندوستان،  )کشور خارجی 7پذیرش هیأت از 
 هلند، روسیه، عمان، تاجیکستان و اطریش

ارائه اطالعات صادرات و واردات از کشورهای مختلف مانند  •
 روسیه، آسیای میانه و آفریقا به مراجعه کنندگان

طرح ارجاعی   9مکاتبات اداری و اعالم نظر کارشناسی بر •
 به حوزه مربوطه 

 امور تشکل ها

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتحادیه •

 صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

جلسه و نشست تخصصی مرتبط با   7حضور در بیش از •

نحوه حمایت مادی و معنوی : حوزه تشکل ها با موضوعات

از تشکل ها، اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص 

ابطال انتخابات اتاق اصناف و تجدید آن، کم توجهی به  

و ارائه گزارش های  ...( موضوع خدمات فنی و مهندسی و 

 مربوطه

مکاتبه و اطالع رسانی های مرتبط با حوزه  33بیش از •

 تشکل ها

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 سایر اقدامات و دستاوردهای بارز و مهم اتاق -95گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 سایر اقدامات و دستاوردهای بارز و مهم اتاق -95گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 

 دفتر کشاورزی

همکاری در تهیه لیست اعضاء  •
 کانون مشاورین جوان اتاق

تهیه  و اصالح دایرکتوری بخش  •
 کشاورزی  

تهیه خبرنامه داخلی بخش  •
کشاورزی اتاق در اردیبهشت 

 ماه  

تهیه گزارش جمع بندی  •
اقدامات کمیسیون کشاورزی در 

جهت چاپ در مجله  1394سال 
 اتاق

تهیه پوستر و سایر اقدامات  •
مربوط به برگزاری کارگاه  

آموزشی آشنایی با کشاورزی  
 ارگانیک  

تهیه برنامه زمان بندی فعالیت •
های کمیسیون کشاورزی در  

 شش ماهه ابتدای سال

دفتر ارتباط با اعضاء و  
 فعاالن اقتصادی

  56پاسخگوی به بیش از •
مراجعه حضوری و تلفنی در 

راستای ایجاد ارتباط با اعضاء و 
 فعاالن اقتصادی

هماهنگی ارائه مشاوره های  •
نفر فعال   44تخصصی به بیش از 

 .اقتصادی

پیگیری مشکالت و مسائل  •
اعضاء در حوزه های مالیاتی،  

تأمین اجتماعی و گمرک از  
طریق هماهنگی در برگزاری  

پرونده   13گروه کاری با تعداد 
 .  اعضاء و فعاالن اقتصادی 

دفتر مطالعات و 
 بررسی های اقتصادی

تهیه مطلب در رابطه با عدالت و  •

 توسعه نیافتگی  

جمع آوری منابع و تهیــه  •

مطلب در خصوص رشد 

اقتصــــادی مترادف توسعه  

 اقتصادی  
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 اداری و منابع انسانی

 عنوان برنامه میزان/تعداد عنوان برنامه میزان/ تعداد عنوان برنامه میزان/تعداد

 درخواست 30
درخواست 

 خریدها

جلسه با  86
 1697حضور 

 مدعو

برگزاری جلسات 
ساختمان های  در

 2مرکزی و شماره 
 مراجعه 510

پاسخگویی یه  
مراجعات  

حضوری و  
 تلفنی

مورد   15
هماهنگی هتل  

برای هیأت 
 نمایندگان

امور ماموریتها 
تهیه : شامل

بلیط، ایاب و  
 و اسکان ذهاب

همایش با   2
نفر  900حضور 

 شرکت کننده

هماهنگی و  
برگزاری همایش 
  ها و امور اجرایی

 مربوطه

کلیه پرسنل  
تمام   :شامل

وقت، پاره وقت 
 و مشاوران

میزان  محاسبه
کارکرد و 
 مرخصی

پیگیری انعقاد  
قرارداد جهت  

استفاده از باشگاه  
ورزشی دانشگاه  

 فردوسی

امور رفاهی و 
 انگیزشی

 

  :نامه های وارده
، نامه  497

:  های ارسالی
، نامه های 299

 164داخلی 
ارائه معرفی  

 نفر 30: نامه 

امور دبیرخانه 
شامل کلیه 

دریافت و ارسال 
مکاتبات، معرفی 

 ها   نامه

از  ) متن  390
طرق 

اتوماسیون، 
پیامک،  

صورتجلسات  
 ...(و

تایپ متن های  
 ارجاعی

مورد تذکر و  30
 توضیح

امور نگهبانی 
شامل تعریف 
شیفت ها و  
 گردش نیروها

مورد   35
 هماهنگی

 امور نقلیه 
قراردادهای 

 مشاوران

تنظیم 
قراردادهای 

 پرسنلی

انتقال و  بار 50
جابجایی کاال از  

 انبار
 سایر 

مورد و   52
نظارت همه  

 روزه

امور ساختمانی 
نظافت،  :شامل

 تأسیسات 

 تلفن، 6100
نامه به  5200

همراه تاییدیه 
 اخذ فکس،  

 امور تلفنخانه
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 به اعضاء و فعاالن اقتصادیگزارش عملکرد ارائه خدمات مشاوره ای 

 ماه

 تعداد مراجعه و نوع مشاوره

بانکی و  امور  امور مالیاتی  
 تسهیالت

تأمین  امور 
 اجتماعی

امور قراردادهای    
بین المللی و  

 خرید
 کارامور روابط 

امور    
حقوقی،داوری و  

 قراردادها

   - 2 5 10 10 فروردین    

  دست تهیه در 10 3 5 1 25 اردیبهشت 
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
 سایر اقدامات و دستاوردهای بارز و مهم اتاق -95گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 

 :  روابط عمومی

 در دست تهیه
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