


جلسه هیات نمایندگان 13برگزاری

جلسه هیات رئیسه 13برگزاری  

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7برگزاری 

ی برگزاری سی و یک  جلسه کارگروه امور مالیات، گمرک و تأممی  اجتمأا   
مصوبه اجرایأی  299ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که دستاورد آن 

بوده است

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



تخصصیهایکمیسیونجلسهچهاروهفتادبرگزاری

ولتدگویوگفتشورایدبیرخانهجلسهوهفتبیستبرگزاری
مصوبهیکونودباخصوصیبخشو

قانون12ماده(ب)بنداستانیکمیتهدبیرخانهجلسه11برگزاری
توسعهدائمیاحکام
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هاتشکلراهبردینظارتشورایجلساتبرگزاری

ز فرانملیشورایرئیسههیاتماهانهجلسههشتبرگزاری
ایران

ضم کالسدوره3،آموزشیکارگاه30،آموزشیدوره40برگزاری
شورایجلسهیکبرگزاریهمچنی وآموزشیسمیناریک،خدمت
اتاقآموزشمرکزراهبردیهایبرنامهتصویبراستایدرآموزشی
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سهجلبرگزاریواسپانیاکانتابریایتوسعهسازمانازاقتصادیهیاتپذیرش
جاریتروابطتوسعهبرقراریخصوصدرمذاکرهانجامواتاقرئیسههیاتبامالقات
رضوخراسانهایشرکتبی 

ی بگمرکاتدراسالمیجمهورینمایندهمعارفهجلسهبرگزاری
استانگمرکاتناظرمعارفهوبروکسلالمللی

هأور  پذیرش هیات اقتصادی جمهوری تاتارستان به ریاست رئیس جم
ادی از تاتارستان و سفیر محترم روسیه در تهران به همراه هیات اقتص

و انجام مذاکرات اقتصأادی و فعالیأت   B2Bتاتارستان و مالقات های
ی های اقتصادی استان با ا ضا هیات در جهت توسعه روابط اقتصاد
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دگان برگزاری جلسه مجمع  مومی و انتخابات اتحادیه صادرکنن
خدمات فنی و مهندسی

ره برگزاری جلسه هماهنگی ا ضاء هیمت مؤسس انجم  طال، نق
و سنگهای قیمتی استان 

برگزاری مالقات با اقای ولید حبیب الموسوی  معاون وزیر بازرگانی  راق در محل 
اتاق و مذاکره درخصوص مسائل مرتبط با تجارت دوجانبه و بررسی راهکارهای 

.توسعه روابط فی مابی  ایران و  راق
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لسمجصنعتکمیسیونبااقتصادیفعالی نشست

ویرانامشترکاتاقرئیسههیمتتعیی هماهنگیجلسهبرگزاری
مشهدبازرگانیاتاقمحلدرترکمنستان
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وطبیعیمنابعوآبکشاورزی،وز فرانملیمیزبرگزاری
المیاسشورایمجلسکشاورزیکمیسیوننمایندگانبانشست
وایرانتجارتتوسعهسازمانوکشاورزیجهادسازمانوایران
ز فرانمشکالتومسائلبررسی

ومشهدبازرگانیاتاقمحلدرقندهاراقصادیهیمتبامالقات
نخراسااستاندومابی فیروابطتوسعهراههایدرخصوصمذاکره
.قندهارورضوی

پذیرش هیأمت مکزیأک و برگأزاری جلسأات مالقاتهأای  مأومی و       
به ریاست سفیر مکزیأک در تهأران در اتأاق مشأهد و     2BBجلسات

وسعه مالقات با فعالی  اقتصادی استان  و انجام مذاکراتی در خصوص ت
روابط تجاری فی مابی 
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ونآزمهمکارآزمایشگاههایانجم مدیرههیمتا ضاءباجلسهتشکیل
یردبوراهبردیشورایرئیسحضأأوربااتاقمحلدرکالیبراسیونو

اجرایی

شهدمبازرگانیاتاقمحلدرمکزیکاقتصادیهیمتبامالقاتبرگزاری

اتاقمدیرانشورایجلسهبرگزاری
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مشترکاتاقمؤسسهیمتا ضاءهماهنگیجلسهبرگزاری
ردرویهوحدتبهیابیدستجهتاتاقمحلدرایرانوترکمنستان
مذکوراتاقرئیسههیمتانتخاباتدرمشارکت

نیبازرگااتاقمحلدرپاکستاناقتصادیهیمتبامالقاتبرگزاری
دررومذاکراتجهتB2Bمالقاتهایو مومیمالقاتشاملمشهد،
مابی فیتجاریروابطتوسعهجهتدرطرفدوتجارروی

شافعیمهندساقایباپاکستانکنسولمالقاتجلسهبرگزاری
اتاقمحلدرکشوردواقتصادیدوجانبهروابطتوسعهدرخصوص
بازرگانی
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11

در دست اقداماقدام شدهگمرکتامین اجتماعیمالیاتتعداد مصوباتدهتعداد پرونده های رسیدگی شتعداد جلسات

31284299130167228118

حوزه
درخواست تعداد کل 

ها
تعدادموضوع

167تممی  اجتما ی

154بدهی و بخشودگی جرایم  تقسیط 

13پروندهمجدد نهایت مسا دت سازمان نسبت به رسیدگی 

130مالیات

110تقسیط بدهی

20بررسی مجدد پرونده و رفع شکایت متقاضی

2بررسی شکایت متقاضی  2گمرک

299-----299جمع

موانع تولید ذیل ستاد تسهیل و رفعکاری مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک گروه 
1396ماه نخست سال 9استان  اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



سهم تممی  
اجتما ی از کل 

مصوبات

سهم امور مالیاتی 
از کل مصوبات

تعداد کل مصوبات 
گمرک

تعداد کل مصوبات 
تممی  اجتما ی

تعداد کل مصوبات 
امور مالیاتی

تعداد کل 
مصوبات

تعداد 
جلسات

بازه زمانی

20/66 34/33 1 139 70 210 17 یی سال  1396رد شش ماه ابتدا
85/55 47/43 2 167 130 299 31 1396ات کنون رد سال 

56%43%

1  %

تامی  اجتما ی

مالیات 

گمرک 

ودویستمجموعدرکهاستگردیدهبرگزارگمرکواجتما یتامی ومالیاتکارگروهجلسه(31)یکوسی1396سالدرتاکنون
از.استگردیدهمصوبه(299)نهونودودویستبهمنجرکهاستگرفتهقرارپیگیریوبررسیموردپرونده(284)چهاروهشتاد
ومالیاتیاموربامرتبطمورد(130)سیووصداجتما یتامی اموربامرتبطمورد(167)هفتوشصتوصدپروندهتعدادای میان

.باشدمیگمرکیاموربامرتبطمورد(2)دوهمچنی 

وانع تولید ذیل ستاد تسهیل و رفع مکاری مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک گروه 

1396ماه نخست سال 9استان 
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96شرکت در کمیته و شوارهای استانی سال

بررسی پرونده های تشخیص  مطالبات تامی  اجتما ی و امور مالیاتی

پرونده در هیمت  2631بررسی 
های حل اختالف تممی  اجتما ی 

پرونده در هیات  13070بررسی
های حل اختالف مالیاتی 
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1396-ماهه سال9آراء در تعداد پرونده های مطرح شده در حضور نمایندگان اتاق در هیأت تامین اجتماعی و نتایج 

پرونده های بررسی شدهتعداد ماه  
نتایج آراء

آراء فسخ تایید تعداد آراء تایید شده
شده

بررسی مجدداصالح و تایید  

1905282562فروردین
4629921411336اردیبهشت

3999112214046خرداد
15924457019تیر 

3996717112930مرداد
271489510820شهریور
288551187144مهر
252511066235آبان
21143895722آذر  

26315301042806254جمع کل تاکنون
1396-نتایج آراءمالیاتی و تعداد پرونده های مطرح شده در حضور نمایندگان اتاق در هیأت 

تعداد پرونده های بررسی شدهماه  
نتایج آراء

پذیرش نظر هیات قبلتایید نظر مودیاجرای قرار
و تعدیل سایرحوزه مالیاتی

275519132101فروردین
61213911466293اردیبهشت

154942132565531خرداد
109726226419390تیر

235354778953775مرداد
209454065815674شهریور

200245487792669مهر
166244086778358آبان
142625464515593آذر

13070310864349354384تاکنونجمع کل 
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1396دفتر ارتباط با اعضا در شش ماه اول 

ازبیشبهپاسخگویی
وحضوریمراجعه560
راستایدرتلفنی
ءا ضاباارتباطایجاد
اقتصادیفعاالن

مشاوره 528هماهنگی در ارائه
هأأای تخصصأأی بأأه فعأأاالن    

اقتصادی

رسأأأأیدگی و پیگیأأأأری 
مصأأوبه 299پرونأأده و 284

فعاالن اقتصأادی در حأوزه   
مالیات،تامی  و اجتما ی  

مشاوره های تخصصی به فعاالن اقتصادی در حوزه های امور مالیاتی، تامی  اجتما ی ، امور بانکی  
و تسهیالت ، امور قراردادهای بی  المللی و خرید، روابط کار، تحقیقات بازار

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



مالیات

شامل

آدینه نیا 

امور بانکی و تسهیالت

عدالتی

عامریان

تامین اجتماعی

کابلی

روابط کار

لبافی

1396ماه  سال 9گزارش عملکرد ارائه خدمات مشاوره ای در  

تحقیقات بازار

مهرآور

روابط کار

فراهی
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مسائلومالیاتیاموربارابطهدرمشاورهمورد167،مشاورهمورد528مجموعازاتاقمحترممشاورانتوسطشدهارائههایگزارشطبق
وبازارتحقیقاتبارابطهدرمشاورهارائهمورد94،آنبهمربوطمسائلوتسهیالتوبانکیاموربارابطهدرمشاورهارائهمورد117،آنبهوابسته
اموربهمربوطمسائلمورد9وکارروابطبارابطهدرمورد84،اجتما یتامی اموربارابطهدرمشاورهارائهمورد57،آنبهمرتبطمسائل

.اندداشتهراخصوصای درمشاورهتقاضایآمارتعدادبیشتری (%31)مالیاتیاموربهمربوطمتقاضیانکه،خریدوالمللیبی قراردادهای

1396ماه  سال 9گزارش عملکرد مشاوران اتاق در 
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امور بانکی و

تسهیالت

امور  

قراردادهای  

و بی  المللی

خرید 

روابط کار تحقیقات 

بازار

167

57

117

9

84
9431%

11%22%
2%

16%

18%

مالیات

تامین اجتماعی 

امور بانکی و تسهیالت

و امور قراردادهای بین المللی

خرید 
روابط کار

تحقیقات بازار
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1396سال ماه  9در  گزارش عملکرد ارائه خدمات مشاوره ای 

ماه

:نام مشاوران، آقایانتعداد مراجعه و نوع مشاوره

تعداد مراجعه 
به امور مالیاتی

تعداد مراجعه 
و به امور بانکی
تسهیالت

ه تعداد مراجعه ب
امور تممی  
اجتما ی

ه مراجعه بتعداد
تحقیقات بازار

ه تعداد مراجعه ب
امور 

قراردادهای بی 
المللی و خرید

ارائه خدمات 
مشاوره ای 
مهرآورلبافیفراهیکابلی دالتی امریاناآدینه نیشاملروابط کار

11113فروردی   

94

144756314

94

231378111310947811اردیبهشت 

خاتمه  261213خرداد
5260751305همکاری

12878575378تیر

23255101671510510مرداد

1563126942312شهریور

21169101011115910مهر 

2014511812104511آبان 

161251351184513آذر

1671175794984937474435798494کلی
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مالیات تامی  اجتما ی  بانک و تسهیالت قردادهای بی  المللی
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1395سال  1396سال 

45%
55%

1396مقایسه با سال1395مقایسه مجموع درصد کل مشاوره های صورت گرفته در سال 

1395سال 

1396سال 

1396ماه  سال 9گزارش عملکرد مشاوران اتاق در 
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



امور بین الملل
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موادنمایشگاهکمنستان،تردرابریشمراهنمایشگاهبرگزاریتایلند،درآن.سه.آکشورهایسرامیکوکاشینمایشگاهنظیرنمایشگاههاییوهمایشهابرگزاریرسانیاطالع
بازدیدهیأتهند،اجینسنمایشگاهبالروس،کشاورزینمایشگاهتایوان،غذاییصنایعوفودحاللنمایشگاهعراق،درشدهازادمناطقبازسازینمایشگاهکنگ،هنگغذایی
اختصاصینمایشگاهقزاقستان،رطیوودامنمایشگاهکنگ،هنگپوشاکنمایشگاهقازان،حاللنمایشگاهتانزانیا،ساختمانیمصالحنمایشگاهترکمنستان،ساختماننمایشگاهاز
توسطالمانوستونیاولهستانبههیأتاعزامروسیه،وعمانکشورهایباتجاریروابطتوسعههمایشبرگزاریترکمنستان،بازارمعرفیهمایشقزاقستان،الماتیدرا.ا.ج
وبرگزاریوایراناتاقردجنوبیآفریقایتجاریهیأتحضورپیشگام،سازانهمایششرکتتوسطترکمنستانساختماننمایشگاهازبازدیدهیأتالبرز،بازرگانیاتاق

گازونفتنمایشگاه.نتهرااتاقدرآلمانباواریاایالتاقتصادیهیأتحضوروایراناتاقتوسطاسپانیاکشوربهتجاریهیأتاعزامجنوبی،آفریقایوایرانتجاریهمایش
ونمایشگاهپاکستان،2017سپواکتجارینمایشگاه.افغانستانپالستیکصنعتنمایشگاهبالروس،کشاورزینمایشگاهقزاقستان،–آلماتیا.ا.جاختصاصینمایشگاهبصره،
درا.ا.جاختصاصیشگاهنمای،کربال،درا.ا.جاختصاصینمایشگاهعراق،سلیمانیهنمایشگاهسوریه،بازسازینمایشگاهکربال،شهردرعراقوایرانتجاریمشترکسمینار
ترانسنمایشگاهیه،روسگرادولگانمایشگاهآذربایجان،صنعتنمایشگاهدرایرانا.ا.جپاویونپترزبورگ،سندرروسیهکشاورزیصنایعنمایشگاهقزاقستان،الماتی

وهمایشهارگزاریبرسانیاطالع.قازانکشاورزیتجهیزاتنمایشگاهکنگ،هنگغذاییموادنمایشگاهبههیأتاعزامتاجیکستان،بازرگانینمایشگاهازبکستان،
ساختمانصنعتشگاهنمایمالزی،دراسالمجهانگذاریسرمایهوتجارتنمایشگاهسوریه،المللیبیننمایشگاههوشمند،خدماتومحصوالتنمایشگاهنظیرنمایشگاههایی
درساختمانوعمرانشگاهنمایعراق،المللیبیننمایشگاهقزاقستان،الماتیساختمانصنعتنمایشگاهدبی،جنیکسارتباطاتواطالعاتفناورینمایشگاهترکمنستان،
المللیبینمایشگاهنچین،کیانگسیناستانارومچیرشهدراوراسیاوکاالیتجارتنمایشگاه.گذاریسرمایهفرصتهایوبیمهوبانکبورس،نمایشگاهتاتارستان،
فیرکنتونشگاهنمایوالکترونیکنمایشگاهباکو،درآذربایجانصنعتالمللیبیننمایشگاهدراا.جپاویونانزلی،درCISکشورهایوایرانکشاورزیاستراتژیکمحصوالت

بهایراناتاقمحترمیاسترسرپرستیبههیأتاعزامبابل،وکربالاستانهایوا.ا.جبینتجاریواقتصادیفرصتهایبررسیهمایشوقطردرایندکسنمایشگاهگوانجو،در
برگزاریصنعتی،سماندپمدیریتهمایششهروندی،حقوقرویکردباایرانحقوقالمللیبینکنگرهنخستینبرگزاریاستانبول،درا.ا.جاختصاصینمایشگاهکرواسی،
نمایشگاهوعراقپراجکتنمایشگاهایران،داخلیوخارجیگذاریسرمایهانجمنتوسطعضوجذبشهریور،20و19اسنادیاعتباراتمتحدالشکلمقرراتسمنیار

هیأتاعزامرسانیطالعابار،ترهومیوهصادرکنندگانبامذاکرهجهتجاسکبندربهتجاریهیأتسفررسانیاطالععراق،اربیلالمللیبیننمایشگاهدرغذاییکشاورزی
اعزامرسانیاطالعTعمانبهایراناسالمیجمهوریمهندسی-فنیخدماتوبرقساختمان،صنعتتجاریهیأتاعزامرسانیاطالعاز،سوییسکشوربهتهراناتاقتجاری
ریتمحوبامعنویسالمتموضوعباپروریایدهوکارآفرینیجشنوارهاولینبرگزاریرسانیاطالع،1396مهرماهدراسپانیابهایراناتاقریاستسرپرستیبهتجاریهیأت
اطالعمحل،هایهرساننگاهازتاتارستانجمهوریبهرضویخراساناستانعالیهیأتسفرنتایجرسانیاطالعویکند،آپاستارتقالبدرمقدسمشهد«سالمتسوغات»

اتاق،بهوابستههایتشکلبهویژهخدماتارائهجهتتهراناتاقبهوابستهبازرگانانبیمارستانآمادگیرسانی
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مشترکهایاتاقمؤسسمجمعدرنامثبتمهلتآخرینرسانیاطالع،1396آذرماهتاشهریورماهازکشور5درساختمانصنعتالمللیبیننمایشگاهپنجرسانیاطالع
جدولهمراهبهمعینهایاقاتفعالیتوتشکیلنحوهدستورالعملخصوصدرهااتاقبهرسانیاطالع،تایلند-ایرانوسنگاپور-ایرانقطر،-ایرانویتنام،-ایرانکویت،-ایران
درانایر.ا.جاختصاصینمایشگاهآذربایجان،جمهوریدرآبتجهیزاتوادواتخریدمناقصهفراخوانرسانیاطالعهدف،کشورهایبامعینشهرستانهایاتاق

غذاییصنایعنمایشگاه-نبولاستاغذاییموادنمایشگاه-باکوصنعتالمللیبیننمایشگاهاولین-ربیلاغذاییوکشاورزینمایشگاه،عراقپراجکتنمایشگاه-استانبول
-قطردرمصرفیصنایعوذاییغموادنمایشگاه-تونسدرایراناختصاصینمایشگاه-سوریهبازسازینمایشگاه-تاجیکستاننمایشگاهدرا.ا.جپاویونبرگزاری-جنوبیکره

بازرگانیالمللیبیننمایشگاهدرویونپابرگزاری.میالنآرتیجانایاتوموبیلرانیوجهانگردینمایشگاه-اتیوپیبازرگانینمایشگاه-کراچیدرپاکستانالمللیبیننمایشگاه
نمایشگاهچین،وابستهجهیزاتتوآالتماشینسنگ،صنعتالمللیبیننمایشگاهمجارستان،کشاورزینمایشگاهقطر،درمصرفیصنایعوموادغذایینمایشگاهتاجیکستان،

YAMMYغذاییصنایعنمایشگاهبندی،بستهوچاپ FODحاللمحصوالتوخدماتالمللیبیننمایشگاهتونس،درایراناختصاصینمایشگاهمیالد،برجدر
هنگدرجواهروطالالمللیبینگاهنمایشحیدراباد،درپلیمروپالستیکشیمیایی،پتروشیمی،صنایعالمللیبیننمایشگاهترکیه،کجالیشهردرنمایشگاهدرترکمنستان،

کشورازتجاریهیأتحضورترکمنستان،حاللمحصوالتوخدماتالمللیبیننمایشگاهرسانیاطالعآلمان،دربرلینسبزهفتهنمایشگاهبهتجاریهیأتاعزامکنگ
تجاریهمایشبرگزاریبالروس،درکاروناایزنجیرهفروشگاههایهمکاریآمادگی،1396ماهآبان-ترکیهکجالیشهردرنمایشگاهایران،اتاقمحلدرهندوستان
مصوباتان،پاکست-ایرانمشترکبازرگانیاتاقمؤسسعمومیمجمعبرگزاریاروند،آزادمنطقهدرگذاریسرمایهافغانستان،وعمانایران،کشورسهبازرگانان
کشورهایتجارحضوربایغذایصنایعالمللیبیننمایشگاهکنگ،هنگدرقیمتیوسنگهایجواهرطال،نمایشگاهارز،وکاالقاچاقازپیشگیریکارگروهجلسهپانزدهمین
بازرگانی،مشترکهایکمیتهتشکیل،96ماهبهمندرروسیهغذاییصنایعالمللیبیننمایشگاهمشترک،اتاق8مؤسسعمومیمجمعتشکیلتهران،میالدبرجدراسالمی
مجدد،صادراتوبندیبستههتجاقتصادیویژهمناطقبهافغانستانکشورانارترانزیت.ترکمنستاننساجیصنایعوزارتبهوابستهدوقماترکمنالمللیبینمناقصهآگهی
درا.ا.جاختصاصینمایشگاهبرگزاری،1396ماهبهمندرعمانتخصصیالمللیبیننمایشگاهپنجمینترکمنستان،نساجیصنایعوزارتالمللبینمناقصهبرگزاری
صنعتتجاریهیأتفراخوانهند،غذائیموادنمایشگاهبههیأتاعزاماطالعاتی،جامعهازحمایتدرکاروکسباقدامگروهسمینارترکمنستان،وروسیهافغانستان،
آفریقایی،کشورهایباانکیبروابطکارگزاریتشکلها،جهتترکیهاقتصادیگزارشهایارسال،(کربال)عراقدرایرانصنایعاختصاصینمایشگاهعمان،کشوربهساختمان
وجواهرنقره،طالصنعتالمللیبیننمایشگاهبرگزاریوپسماندقانوناجرایینامهآیین15مادهاجرای
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،اسپانیا،مکزیکهیأت،تاتارستان:قبیلازهاهیأتپذیرشهماهنگیجلسات•
.ایرانزعفرانملیشورایرئیسههیأتماهانهجلسات•
.مالقاتهاهنگیهماوریزیبرنامهجهتمشهدبهاسترالیاسفیرواطریشسفیرسفردرخصوصخارجهاموروزارتنمایندگیبامالقاتجلسه•
.نولوژیتکبیووغذاییصنایعفناوریهایشهرکمحلدرگوشتیهایفراوردهدرتکنولوژیِانتقالومشترکگذاریسرمایهجلسه•
کشوردراوشهباستانداردعوتدرخصوصمذاکرهواستانداریاقتصادیهایهماهنگیدفتردرقرقیزستانمشکالتومسائلبررسیجلسه•

.مذاکرهقابلمسائلبررسیوقرقیزستان
.رضویخراساناستانداریاقتصادیدفتردرایرانبهافغانستانازخشکبارورودمشکالتبررسیجلسه•
هنگاییموادغذنمایشگاهبههیأتاعزامدرا.ا.جپاویونبرگزاریدرخصوصمذاکرهوصمتسازماندرخارجیتجارتپایشکمیتهجلسه•

کربالدرا.ا.جاختصاصینمایشگاهکنگ،
.نیرووزارتدرترکمنستانوایراناقتصادیمشترککمیسیوناجالسیازدهمینمصوباتپیگیریجلسه•
(رضویخراسانصنعتی)کوچکصنایعسازماندرهاخوشههماهنگیجلسه•
.صمتسازماندرافغانستانباتجاریروابطتوسعهمشکالتبررسیجلسه•
.اعضاءبهتصمیماترسانیاطالعوارزوکاالقاچاقبامبارزهکمیسیونهایجلسات•
.اتاقمدیرانشورایجلسات•
.مالقاتهاوهابرنامهتنظیمومذاکرهقابلمواردبررسیولهستانگذاریسرمایهسازماندفترمعاونپذیرشهماهنگیجلسه•
.استاندرخارجیگذاریسرمایهمطبوعاتیگردمیزجلسه•
اتاقتشکلهایراهبردیشورایجلسات•
سازوساختساختمان،تصنعتخصصینمایشگاهبرگزاریدرخصوصمذاکرهوترکمنستانکشورپتانسیلهایوظرفیتهامعرفیهمایشجلسه•

.ماهشهریوردرترکمنستاندرسازیراهو
فیفاهمتقابلموضوعاتومسائلدرخصوصمذاکرهوهراتوالیتبارضویخراسانمابینفیواقداماتموضوعاتاخرینبررسیجلسه•

.دوغارونمرزدرموجودمشکالتومسائلبررسیوهراتوالیتورضویخراساناستانمابین
.ترکمنستان،وایرانمشترکاتاقتشکیلهماهنگیجلسات•
.ایراناتاقدرالمللبینامورمدیرانهماهنگیجلسه•
درموجودمشکالتیبررسوافغانستانوایراندوجانبهتجارتراهسدمشکالتومسائلبررسیواستانداریدرافغانستانمشکالتبررسیجلسه•

.گمرکیمبادیومرزها
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مناسبهایزمینهبررسیوآلماتیدرنمایشگاهبرگزاریبهمربوطمسائلبررسیواستانداریاقتصادیهایهماهنگیدفتردرقزاقستانسفرهماهنگیجلسه•
سهمناسب،ارداتیووصادراتیاقالمبررسیهمچنینومشترکتولیدوصنعتانتقالنمایشگاه،برگزاریمعدن،گردشگری،توسعهماننددوجانبههایهمکاری
.جلسه

مرزیهایبازارچهدفترمحلدرسوریهدرا.ا.جنمایشگاهبرگزاریهماهنگیجلسه•
.میثاقهتلمحلدرروسیهوایرانکشوریمیزجلسه•
.استانداریاقتصادیهایهماهنگیدفتردروتاجیکستانایرانمشترکاجالسدرطرحقابلموضوعاتهماهنگیجلسه•
درطرفدوتجاررویدررومذاکراتجهتB2Bمالقاتهایوعمومیمالقاتشامل.مشهدبازرگانیاتاقمحلدرمکزیکاقتصادیهیأتبامالقاتبرگزاری•

.مابینفیتجاریروابطتوسعهجهت
درطرفدوتجاررویدررومذاکراتجهتB2Bمالقاتهایوعمومیمالقاتشاملمشهد،بازرگانیاتاقمحلدرپاکستاناقتصادیهیأتبامالقاتبرگزاری•

مابینفیتجاریروابطتوسعهجهت
.اصنافاتاقمحلدرپاکستانیهیأتبامالقاتجلسهدرشرکت•
.خارجهاموروزارتنمایندگیدرارمنستانسفیرحضورهماهنگیجلسهدرشرکت•
.استانداریمحلدرروسیهکازاندرا.ا.جاختصاصینمایشگاهبرگزاریجلسهدرشرکت•
.ورکشدومابینفیتجارتتوسعهراههایبررسیجهتمذاکراتانجاموسازمانهاوهااتحادیهرؤسایحضورباارمنستانسفربامالقاتبرگزاری•
.آنانمعیشتسطحبردنباالجهتایراندرافغانمهاجرینآموزشدرخصوصمذاکرهوآلمانسکواشرکتبامالقاتجلسهبرگزاری•
.کشوردواقتصادیدوجانبهروابطتوسعهدرخصوصشافعیمهندساقایباپاکستانکنسولمالقاتجلسهبرگزاری•
.رضویخراساناستاناختصاصیغرفهادارهنحوهدرخصوصگیریتصمیمجهتاستراخاندرایرانیانتجاریسرایهماهنگیجلسه•
.دوجانبهروابطتوسعهدرخصوصمذاکرهودوشنبهدرتاجیکستانوایراناقتصادیهمکاریهایتوسعهاجالسدرشرکتماموریت•
.اوکراینوایراندوجانیهاقتصادیروابطتوسعهدرخصوصمذاکرهوشافعیمهندساقایبااوکراینسفیرمالقاتجلسهبرگزاری•
.استانمرزیمبادیساماندهیهماهنگیجلسهدرشرکت•
رئیسههیأتاباتانتخدرمشارکتدررویهوحدتبهیابیدستجهتاتاقمحلدرایرانوترکمنستانمشترکاتاقمؤسسهیأتاعضاءهماهنگیجلسهبرگزاری•
راهکارهایررسیبودوجانبهتجارتبامرتبطمسائلدرخصوصمذاکرهواتاقمحلدرعراقبازرگانیوزیرمعاونالموسویحبیبولیداقایبامالقاتبرگزاری•

.عراقوایرانمابینفیروابطتوسعه
.آنانمعیشتسطحبردنباالجهتایراندرافغانمهاجرینآموزشدرخصوصمذاکرهوآلمانسکواشرکتبامالقاتجلسهبرگزاری•
.استاراخاندرایرانیانتجاریسرایهماهنگیجلسهبرگزاری•
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ودوجانبهروابطتوسعهرویپیشمشکالتومسائلبررسیدرخصوصمذاکرهانجاموترکمنستاندرا.ا.جبازرگانیرایزنوسفیربامالقات.1
.موجودراهکارهایبررسی

بررسیوایرانوتانپاکساقتصادیروابطتوسعهدرخصوصمذاکرهوخالصاربابآقاینمایندهوپاکستانکویتهدرا.ا.جسرکنسولبامالقات.2
روابطاینتوسعهعدمعلل

.آنمناسبهایزمینهواقتصادیروابطتوسعهراههایدرخصوصگفتگووبحثوالشریعهمروجاقایدفتردرگرجستاندرایرانسفیربامالقات.3

.تانپاکسوایراندوجانبهاقتصادیروابطتوسعهزمینهدرموجودمسائلدرخصوصمذاکرهوپاکستانبازرگانیرایزنبامالقات.4

.عراقوایراندوجانبهروابطتوسعهزمینهدرگفتگووعراقبازرگانیوزیرمعاونبامالقات.5

همکاریمناسبایهزمینهدرخصوصمذاکرهواستانتجاروهااتحادیهوتشکلهارؤسایودولتیسازمانهاینمایندگانباارمنستانسفیرمالقات.6
.ارمنستانوایراندوجانبهمشترکهای

اوکراینوایراندوجانبهروابطتوسعهزمینهدرگفتگوواوکراینسفیربامالقات.7
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.اعزام هیات تجاری به تایوان جهت بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی حالل، ماشین آالت و بسته بندی تایوان

:معرفی نمایشگاه

عبارتهاشگاهنمایاین.گرفتندقرارهیأتاعضاءبازدیدموردکهگردیدبرگزارشهردراینهمزماننمایشگاهپنجتایپهدرهیأتحضورتاریخدر
:ازبودند
تایوانحاللنمایشگاهپنجمین
تایپهغذایالمللیبیننمایشگاههفتمینوبیست.
تایپهبندیبستهصنایعبینالمللینمایشگاهنهمینبیست.
تایوانکترینگورستورانهتل،المللیبیننمایشگاههشتمین.
تایپهداروئیوغذاییتجهیزاتوآالتماشینالمللیبیننمایشگاهنوزدهمین
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     نفأره از  30پذیرش هیمت اقتصادی تاتارستان به ریاست رئیس جمهور محترم تاتارستان و سفیر محترم روسأیه در تهأران بهمأراه هیأمتی
در اتاق مشهد و انجام مذاکرات اقتصادی بی  فعالی  اقتصادی اسأتان و جمهأوری   B2Bجمهوری تاتارستان و برگزاری مالقات های  مومی  و 
.تاتارستان در جهت توسعه روابط اقتصادی فی مابی 

.ردیدمابین اتاق بازرگانی خراسان رضوی و اتاق تاتارستان تفاهمنامه ای با هدف تسهیل  و توسعه روابط امضاء گ
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زعفارا،  شکاکرار  نینای     و انجام مذاکرات اقتصادی در زمینه هاای  ااادرات  B2Bپذیرش هیأت اقتصادی مکزیک و برگزاری مالقاتهای عمومی و •
ت و مار   عسل  شدمات فنی و مهندسی و مکارکت در ساشت و ساز  ترادل توریست و مواد غذایی به مکزیک و همچنین واردات مواد غذایی نظیر گوشا 
هاوا  و  ویاه  حالل  عسل  قهوه و میوه هایی مانند اووکادو و اناناس و لیمو و همچنین عدس  گندم  نخود فرنگی و پنلهای انرژی شورشیدی  سیستمهای ته

ازدیاد  در انتهاا ب سیستم های تصفیه آب  اطالعات تماس میا، شرکتهای ایرانی و مکزیکی مرادله گردید و ادامه مذاکرات به تماسهای بعدی موکول شاد و 
هیأت از واحد نینی مقصود اورت پذیرفت

نفار از مادیرا، آ، ساازما، و برگازاری نکسات باا       5پذیرش هیأت کانتابریای اسپانیا شامل رئیس سازما، توسعه منطقه ای کانتابریای اسپانیا به همراه •
.هیأت رئیسه اتاق و  هماهنگی بازدید از انایع و واحدهای قطعات آهنگری شراسا، و زعفرا، سحرشیز

سا، تا، شراپذیرش هیأت اقصادی قندهار به ریاست والی قندهار در محل اتاق بازرگانی مکهد و مذاکره درشصوص راههای توسعه روابط فی مابین دو اس•
. رضوی و قندهار

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



ری امضاء تفاهمنامه اقتصاادی میاا،  اتااق بازرگاانی مکاهد واتااق بازرگاانی  مهاو        •
.تاتارستا،

و امضاء تفاهمنامه ای باین اتااق بازرگاانی شراساا، رضاوی و اتااق مکاتر  ایارا،        •
پاکستا،

وساعه تجاارت   برگزاری میز ملی زعفرا، و نکست با نمایندگا، کمیسیو، ککاورزی مجلس شورای اسالمی ایرا، و سازما،  هاد ککاورزی و سازما، ت•
. ایرا،  و بررسی مسائل و مککالت زعفرا،

.شرکت در ا الس مکتر  ایرا، و تا یکستا، در شهر دوشنره•
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:سوئیس-ایرا،
مکاتره  هت ایجاد شعره اتاق مذکور در اتاق مکهد•
.عزیمت به تهرا،  هت مذاکره با اتاق مذکور در زمینه اشذ نمایندگی•

:ایتالیا-ایرا،
مکاتره و پیگیری ایجاد شعره اتاق مذکور در مکهد•
ول شاعره  اعزام کارشناس حوزه بین الملل به تهرا،  هت گذراند، دوره اموزشی و معرفی ایکا، بعنوا، مسئ•

. اتاق مذکور  در اتاق مکهد
زم  هات اشاذ   تهیه پیکنویس تفاهمنامه میا، اتاق مکهد و اتاق مکتر  ایارا، ایتالیاا و انجاام پیگیریهاای      •

امضای رؤسای دو اتاق مذکور

:پاکستا،-اتاق مکتر  ایرا،
زه ااادرات  تهیه فراشوا، و اطالع رسانی به تککلها و اعضاء هیأت نمایندگا، و بسیاری از تجار فعال در حاو •

به پاکستا، 
اطالع رسانی از طریق سایت اتاق مکهد•

اتاق مکتر  ایرا، و ترکمنستا،
ادرات باه  مکاتره و ارسال فراشوا، به تککلها و اعضاء هیأت نمایندگا، و بسیاری از تجار فعاال در حاوزه اا   •

ترکمنستا، 
پیگیری ثرت نام تجار در اتاق ایرا،•
نفر تا ر استا، 70نندین بار تماس تلفنی با حدود •
برگزاری  لسات هماهنگی  هت تکویق تجار به مکارکت در تککیل اتاق مذکور•
ایجاد گروه تلگرامی بنام اتاق مکتر  مذکور  هت ارتراط اعضاء وانجام اطالع رسانیهای متداوم•
 لسه هماهنگی 5برگزاری •
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اتاق مشترک ایران و تاجیکستان
تهیأه  مکاتبه با سازمانها و درخواست ارائه لیست تجار فعال در زمینه مبادالت تجأاری بأا تاجیکسأتان و   •

.دارندلیستی شامل اسامی و شماره های تماس از تجاری که سابقه یا پتانسیل تجارت با تاجیکستان را
.تهیه و ارسال فراخوان به ای  تجار و فعالی  اقتصادی استان•
جهت ثبت نام و  ضویت در اتاق مشترک بازرگانی( نفر70حدود )تماس با تعداد زیادی از فعالی  اقتصادی •

ر آن هأا  تاجیکستان و ارائه توضیحات الزم جهت لزوم  ضویت ایشان در اتاق مذکور و تمکید بر حضو-ایران
10/10/1396در جلسه تبادل نظر پیرامون تشکیل و  ضویت در ای  اتاق مورخ 

.برگزاری جلسه جهت تشویق ایشان در راستای ثبت نام در ای  اتاق مشترک•

اتاق مشترک ایران و اوکرای 
کور در اوکرای  جهت ایجاد شعبه اتاق مأذ -تهیه تفاهم نامه میان اتاق مشهد و اتاق مشترک بازرگانی ایران•

اتاق مشهد
صوص اوکرای  در خ-انجام پیگیری های الزم از دبیر اتاق مذکور جهت بررسی و اظهارنظر ریاست اتاق ایران•

اتأاق  مفاد تفاهم نامه و پیگیری جهت پاسخ ریاست محترم اتاق مشهد در خصوص موافقت با حضور ریاست
.مذکور جهت مالقات و امضای تفاهم نامه

-انآفریقای جنأوبی، ایأر  -اطالع رسانی برگزاری مجمع  مومی مؤسس  اتاق های مشترک بازرگانی ایران•
ویتنام-اتریش، ایران-قطر، ایران-کویت، ایران-لهستان، ایران

لبنان، -ایرانتایلند،-سنگاپور، ایران-نروژ، ایران-اطالع رسانی تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران•
.نیجریه-ایران
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. ارائه مشاوره به مراجعی  و تجار در زمینه صادرات ، واردات و قوانی  تجارت بی  المللی و سرمایه گذاری خارجی•
.ش مان و اتریتهیه اطال ات اقتصادی کشورهای مختلف مانند ایتالیا، اسپانیا، مکزیک، تاتارستان، قبرس، اوکرای ، روسیه،  راق، ترکمنستان،   •
همچنأی   تهیه گزارشات تحلیلی اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشورهای هدف صادرات مانند ترکمنستان، افغانسأتان، تاجیکسأتان و روسأیه و   •

.  هابررسی وضعیت روابط تجاری ایران با ای  کشورها و تحلیل و بررسی امار واردات و صادرات و کارشناسی مسائل روز مرتبط با ای  کشور
.تهیه گزارش جامع از کشور  مان بمنظور ا زام هیمت به  مان•
ان و گردآوری و ترجمه و تنظیم تقویم نمایشگاهی کشورهای هدف صادرات شأامل گرجسأتان، قزاقسأتان، ترکمنسأتان، بأالروس، ایتالیأا، آلمأ       •

.ازبکستان و اطالع رسانی از طریق درج در سایت اتاق
.تهیه گزارش سفر  تایوان•
.تکمیل فرم التی  اطال ات استان خراسان رضوی و ارسال به اموربی  الملل اتاق ایران جهت ارائه به هیاتهای خارجی•
یسأت ا ضأاء   اطالع رسانی سفر استاندار محترم به تاتارستان و تماس تلفنی با  فعالی  اقتصادی جهت جذب و ثبت نام از بخش خصوصی و ارائأه ل •

.بخش خصوصی به استانداری
0.تهیه جزوه اطال ات اقتصادی تاتارستان جهت ارائه به ا ضاء هیمت•
تهیه لیست ا ضای اتاق مشترک ایران و آلمان در خراسان رضوی جهت ارائه به اتاق مشترک در تهران•
.ا ا ضاء اتاق مذکورپیگیری تشکیل اتاق مشترک ایران و ترکمنستان شامل پیگیری ثبت نام فعالی  اقتصادی استان و برگزاری جلسه هماهنگی ب•
.تهیه و گرداوری اطال ات درخصوص اتاق مشترک ایران و قزاقستان•
انی و صأنایع  تهیه نامه به دو زبان انگلیسی و فارسی به همراه پیوست انگلیسی توان مندی های استان خراسان رضوی خطاب به ریاست اتاق بازرگ•

ز ارستان اتاتارستان جهت معرفی مسؤول میز اتاق بازرگانی تاتارستان در اتاق مشهد و درخواست ارسال معرفی مسؤول میز اتاق مشهد در اتاق تات
.ایشان به همراه درخواست ارسال اطال ات اقتصادی آن ها

.گلیسی آنایران به زبان فارسی به همراه ویرایش دو نسخه فارسی و ان-ترجمه تفاهم نامه اتاق بازرگانی مشهد و اتاق بازرگانی مشترک پاکستان•
و تماس تلفنیSMS/ ایمیل / تلگرام/کشور هدف و ارسال آن به پنج روشِ فکس21تهیه نامه جهت دریافت اطال ات تجاری از رایزنان بازرگانی •
نامأه و نامأه هأای    1780نامه  و نامه های دریأافتی  1272نامه های ارسالی حدود . پاسخگویی به نامه ها و انجام مکاتبات مرتبط با بخش بی  الملل•

. نامه از اغاز سال تا پایان آذر ماه می باشد1366ارجاء شده 
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شرکت ، برگزاری و 
حضور  درجلسات 
مختلف مرتبط با 
حوزه تشکل ها 

(مورد55)

تهیه و ارائه  گزارش
(مورد53)

اطالع رسانی ها 
و مکاتبات 

( مورد283)

مشاوره های  مرتبط 
با تشکل ها

( مورد117)

امور تشکل ها 

جلسات شورای 
(12) راهبردی

جلسات مجمع 
(12) مومی

جلسات نظارت بر 
سازمان های صنفی 

(9)مشهد

سایر جلسات 
(22)
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شرکت و برگزاری در دوازده جلسات شورای نظارت راهبردی با مباحث ذیل   
 :

.اق ایران ها،  هماهنگی تشکیل جلسه با دبیرکل اتریزی و هماهنگی با مشاور جهت تدوی  استراتژی، لزوم توافق بی  مرکز آموزش و امور تشکلبرنامه: مباحث•
ی ادامه تدوی  استراتژی، پیشنهاد طرح موضوع در جلسه شورای نظارت راهبردی و تصویب آن، هماهنگی جهأت اسأتفاده از تجربیأات آقأای طأالبی بأرا      : مباحث•

.پیشبأرد سریعتر طرح 
.ایران اق برنامه ریزی و هماهنگی با مشاور جهت تدوی  استراتژی، لزوم توافق بی  مرکز آموزش و امور تشکل ها،  هماهنگی تشکیل جلسه با دبیرکل ات: مباحث•
ه در فرصأت  ها، برگزاری جلسأ ها، تهیه شناسنامه برای تشکلارائه گزارش مشاور طرح و برنامه اتاق در خصوص تدوی  استراتژی بخش مربوط به امور تشکل: مباحث•

.  های اقتصأأادی مناسب با ا ضاء هیمت مدیره تشکل
هابررسی درخواست انجم  فعاالن اقتصادی سپاد، طرح نامه خانه معدن ایران، حضور فردی یا جمعی در جلسات هیمت مدیره تشکل: مباحث•
سأتفاده از  هأا، ا های وابسته با ریاست محترم اتاق، پیشنهاد استفاده از تجارب افراد مجرب در سأایر تشأکل  بررسی و تنظیم برنامه جلسه رؤسای تشکل: موضو ات•

هاتجربیات دبیأأر انجم  مدیران به  نوان مشاور امور تشکل
ی آموزشأی  امه هأا بررسی ثبت تشکل ها در اداره ثبت شرکتهای استان، برنامه ریزی برای انجام تبلیغات، چاپ کتابچه یا بروشور توسط روابط  مأأومی، برن: مباحث•

.تشکل ها 
، بررسأی  انگمبأأاحث بررسی تمسیس و ثبت انجم  تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم، طرح تقاضای یکی از شرکتها مبنی بر  ضویت در اتحادیأه واردکننأد  •

ثبت تشکل های استان در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی  
نحوه بررسی گزارشات واصله از تشکل ها، تهیه فرمت گزارش گیری، تممی  نیرو برای امور تشکل ها : مباحث•
س و مسأی ا تارائه گزارش مشاوری  طرح ها و برنامه های اتاق در خصوص امور تشکل ها، طرح نامه معاونت تشکل های اتاق ایران در خصوص موافقت اصولی ب: مباحث•

ثبت انجم  جوانان کارآفری ، بررسی شیوه نامه امور تشکل ها  
ثبأت  معرفأی و : شرکت در نشست مشترک رئیس شورای نظارت راهبردی با رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، در محل اداره ثبت شأرکتها، مباحأث  •

.تشکل های اقتصادی استان که در اتاق ایران ثبت و تمسیس شده اند 
جوانأان  بررسی و پیگیأری ایجأاد انجمأ    : تشکیل و شرکت در جلسه شورای نظارت راهبردی تشکل های اتاق استان با حضور اکثریت ا ضاء در محل اتاق، مباحث•

کارآفری  استان، حضور نمایندگان استان در ترکیب هیمت مدیره سازمان ملی کارآفرینی، بررسی بودجه امور تشکل ها  
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خأاب  ارائه گزارش  ملکرد، مالی و بازرسأی، انتخأاب روزنامأه، انت   : مباحث:جلسه مجمع  مومی  ادی ساالنه و انتخابات اتحادیه حق العملکاران گمرکی خراسان •
ا ضای هیمت مدیره و بازرس

.مأأرکی اصالح برخی از موارد اساسنامه و همچنی  تغییر نام اتحادیه به کارگزاران گ: العأأاده اتحادیه حق العملکاران گمرکی مباحثجلسه مجمع  مومی فوق•
 ، گزارش  ملکرد، مالی، بازرس، رونمأایی از سأامانه انجمأ   : شاخه خراسان  مباحث-العأاده انجم  شرکتهای صنعت پخش ایرانجلسه مجمع  مومی  ادی فوق•

.انتخاب بازرس 
و گزارشأات  ملکأرد، امورمأالی، بأازرس    : جلسه  مجمع  مومی  ادی ساالنه و انتخابات انجم  صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی در محل انجم  مباحث•

.انتخاب ا ضاء جدید هیمت مدیره و انتخاب بازرس 
گأزارش  ملکأرد، گأزارش مأأأالی و بازرسأی، انتخأأأاب روزنامأه،        : جلسه مجمع  مومی  ادی ساالنه و انتخابات سندیکای صنعت برق خراسان موضأأو ات•

.انتخأأاب ا ضأأاء هیمت مدیره و بازرس 
ا ضأاء  ارائه گزارش  ملکرد، گزارشات خزانه دار و بازرس، انتخأاب : جلسه مجمع  مومی  ادی سالیانه و انتخابات اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی مباحث•

.هیمت مأأدیره و بازرسی  
اب ا ضأاء  خأ نتجلسه مجمع  مومی مؤسسی  انجم  طال، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی استان خراسان رضوی، تصویب اساسنامه، تعیی  روزنامه کثیراالنتشار، ا•

. هیمت مدیره و بازرسی 
و خزانه گزارش  ملکرد هیمت مدیره، گزارش بازرس: مباحث. جلسه مجمع  مومی و تجدید انتخابات کانون زنان بازرگان خراسان رضوی و با حضور اکثریت ا ضاء•

دار، انتخاب ا ضای هیمت مدیره جدید
س، شعبه خراسان در محل اتاق با حضور جمعی از ا ضاء، موضو ات گزارش هیمت مدیره، گزارش بازر-شرکت در جلسه مجمع  مومی مرحلۀ دوم انجم  ارگانیک•

.   انتخاب بازرسی  
ن مجلأس  ندگامایشرکت در جلسه مجمع  مومی  ادی ساالنه شورای ملی ز فران ایران با حضور ریاست محترم اتاق ایران و مشارکت اکثریت ا ضاء و دو نفر از ن•

ز فأران  گزارش اقدامات انجام شده و اخبار مربوط به تولید، صادرات ز فران، بررسی اشکاالت کار، شکل گیری فراکسأیون : شورای اسالمی در محل اتاق، مباحث
در مجلس، پیگیری برند ز فران  

المی، ی اسأ وراشرکت در مجمع  مأأومی فوق العأأاده شورای ملی ز فران ایران با مشارکت اکثریت ا ضاء و حضور رئیس شورا و دو نفر از نمایندگان مجلس شأ •
.اصالح اساسنامه شورای ملی ز فران ایران : موضوع

ساپکو و در محل ساختمان... شرکت در مراسم مجمع  مومی و پانزدهمی  انتخابات انجم  مدیران صنایع استان با حضور اکثریت ا ضاء، نماینده انجم  مرکزی و •
ارائه گزارش دوره قبل، تراز مالی، گزارش بازرس، انتخابات ا ضاء هیمت مدیره و بازرسی  : قطعات، مباحث

: شرکت در ده  جلسات مجامع عمومی با عناوین و مباحث ذیل   
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امور تشکل ها 

: مباحث ذیل   کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در شرکت درسه جلسه  

نفی، گزارش برگزاری انتخابات تعدادی از اتحادیأه هأای صأ   : 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 مرتبط با اتحادیه صنف امالک نیشابور 

سی آئی  گزارش فرایند انتخابات اتحادیه های صنفی، برر: جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت، موضو ات•
.نامه داخلی اتحادیه نانوایان، ارائه گزارش کمیسیون نظارت شهرستان سبزوار 

ن، فرایند تمسیس و ثبأت انجمأ  در اتأاق ایأرا    : شرکت در جلسه هیمت مدیره انجم  صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی در محل مجتمع آبادگران، موضو ات•
های  ضویت در اتاق ایرانجذابیت

ت گأزارش رئأیس کمیسأیون نظأار    : شرکت در چهاردهمی  جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت، مباحث•
شهرستان جوی ، گزارش هیمت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، طرح دستورالعمل شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری  

تعأوی   تعیی  نرخ پارکینأ  مراکأز  : شرکت در شانزدهمی  جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت، مباحث•
پالک، گزارش بازرسی در اتحادیه صنف تایپ و تکثیر، گزارش بازرسی از اتحادیه صنف سا ت فروشان و سا ت سازان، گزارش پروانه های ابطالی

ئأیس  گأزارش ر : مباحأث . شرکت در هفدهمی  جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور اکثریت ا ضاء •
کمیسیون نظارت تربت جام، گزارش هیمت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، تعیی  وضعیت اتحادیه صنف جراید  

ش گأزار : شرکت در هیجدهمی  جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور اکثریأت ا ضأاء، مباحأث   -•
ساماندهی واحدهای لبنیات سنتی، طرح دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لغو بخشنامه  دم صدور پروانه کسب نانوائی 

 ملکرد گزارش: شرکت در نوزدهمی  جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد با حضور اکثریت ا ضاء در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت، مباحث•
ایت واصأله در  شأک کمیسیون نظارت شهرستان گناباد، گزارش مربوط به انتخابات اتحادیه صنف امالک مشهد، گزارش انتخابات اتحادیه آرایشگران زنانه سأبزوار و 

خصوص آن  
گأزارش  ارائأه : شرکت در بیستمی  جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور اکثریت ا ضاء، مباحأث •

کاملی از فرایند برگزاری مرحله سوم انتخابات هیمت مدیره اتحادیه صنف امالک، بررسی آئی  نامه های داخلی اتحادیه های صنفی  
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: شرکت درسیزده جلسات مختلف  مرتبط با  امور  تشکل ها   که  شامل 

برگزاری و شرکت در جلسه همأأاهنگی برنامه های آمأأوزش توسط تشکل های استان•
ها و حضور ریاست محترم اتاق ایرانهای وابسته با مشارکت رؤسای تشکلبرگزاری و شرکت در جلسه هم اندیشی اتاق و تشکل•
اه،  همرشرکت در جلسه مالقات مدیران بخش های دولتی و خصوصی با رئیس جمهور کشور تاتارستان در محل اتاق با حضور سفیر روسیه در ایران و هیمت •
در محل دفتر مدیرکل سازمان تممی  اجتما ی95شرکت در جلسه معرفی کارفرمایان نمونه سال •
96شرکت در جلسه کمیسیون تجارت اتاق در سال •
.شرکت در جلسه معارفه نماینده جمهوری اسالمی در گمرکات بی  المللی بروکسل و معارفه ناظر گمرکات استان در محل اتاق •
های اقتصادی استانتشکیل و شرکت در اولی  جلسه شورای دبیران تشکل•
شرکت در ششمی  جلسه کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت کاال و خدمات در محل استانداری•
: باحأث های دولتی و خصوصأی ذیأربط، م  شرکت در دوجلسه ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل خانه صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بخش•

انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معأدنی
ای اتاق و مسئول روابط  مأأومیبا مشاور رسانه... ای، تهیه ماهنأأامه، اطالع رسانی، خبر و برگزاری و شرکت در جلسه مرتبط با تبلیغات رسانه•
برگزاری و شرکت در جلسأأه توجیهی انجم  فعأأاالن اقتصأأادی منطقه تجأأاری و گردشگری سپأأاد•
،2شرکت در جلسه تیم اجرایی بهبود برنامه های اتاق در محل ساختمان شماره •
شرکت در جلسه هیمت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی خراسان رضوی در معیت رئیس شورای راهبردی اتاق استان در محل سندیکا•
نأی   یأی و همچ جراتشکیل جلسه با ا ضاء هیمت مدیره انجم  آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون در محل اتاق با حضأأور رئیس شورای راهبأردی و دبیأر ا  •

 ، معرفأی  گزارش وضعیت فعالیت انجم ، توصیه های کاربردی نمایندگان اتاق جهت فعال تر شدن انجمأ : مشارکت سه ت  از ا ضاء هیمت مدیره انجم  مذکور، مباحث
امکانات و خدمات اتاق برای تشکل ها

الیأت  بررسأی وضأعیت فع  : شرکت در دهمی  جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گزارش کاال در سطح  رضه در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت، مباحأث •
درصد از محصوالت برند در داخل استان، اخذ مجوز فعالیت برندهای خارجی20برندهای دارای مجوز و بدون مجوز، قرارداد انجام یا تولید 

طأرح  برگزاری مستمر جلسات شورا، بررسی و اقأدام در خصأوص  : شرکت در جلسه شورای دبیران تشکل های اقتصادی استان در محل انجم  مدیران صنایع، مباحث•
وضعیت  دالت مالیاتی

.” روشهای تممی  مالی در تشکل ها"شرکت در اولی  سمینار آموزشی خاص تشکل ها با  نوان •
شرکت در هزار و ششصدمی  اجالسیه کمیته ملی صنایع شیمیایی در محل اداره کل استاندارد خراسان رضوی،  •
معاونتزه شرکت در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز شهرستان مشهد در محل سال  جلسات دادسرای  مومی و انقالب مشهد با حضور دادیار حو•
اتاق با حضور رئیس شأأأأورای نظارت تشکل های اتاق استان2شرکت در جلسه مشترک با نمایندگان جوانان فعال در زمینه استارت آپ در محل ساختمان شماره •
ردات مواد اولیه استعالم پروانه های صادره توسط سازمان میراث فرهنگی، وا: شرکت در جلسه بررسی موانع و مشکالت تولیدکنندگان مصنو ات فلزات گرانبها مباحث•

مصنو ات نقره، تسهیالت گمرک برای واردات مواد اولیه
تان در برنامه ریزی احداث یأک بأاب هنرسأ   : برگزاری و شرکت در جلسه رؤسای تشکل های اقتصادی استان با حضور تعدادی از مدیران تشکل های اقتصادی، مباحث•

منطقه زلزله زده کرمانشاه
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فعاالنبهمشورتینظرهفدهوصدارائه
تجارتوگذاریسرمایهخصوصدراقتصادی
هاتشکلبامرتبطهایحوزهوخارجی

دررسانیاطالعومکاتبهموردسهدوهشتادودویستانجام

کلتشحوزهبامرتبط،همایشاتوجلساتتشکیلوبرگزاریخصوص

ردبیبامکاتبه،هاتشکلبادرابطهآموزشیهایدورهبرگزاری.ها

استانداری،اقتصادیامورهماهنگیدفترکلمدیر،مدیرانانجم 

دراقداماتوروشا المدرخواستوهادیگراستانهایاتاقبامکاتبه

،طالانجم مؤسسی مجمعبرگزاریفراخوانارسال،هاتشکلقبال

جهتهماهنگی؛اندرکاراندستبرایقیمتیسنگهایونقرهجواهر،

،بازرگانزنانکانونبرایبورسسرفصلباآموزشیدورهتشکیل

ازکاروکسبووبجشنوارهدومی رسانیاطالعجهتهماهنگی

فراخوانخصوصدرهاتشکلبهرسانیاطالع،اتاقسایتطریق

استانامورمعاونتبامکاتبه-استانی،برگزیدهصادرکنندگان مومی

وبجشنوارهها،تشکلازمالیحمایتنحوهخصوصدرایراناتاقهای

بابلاستانداریالمللیبی مناقصهاطال یهپیرامونکار،وکسبو

معمجبرگزاری.کویتبهکشورمانصادراتخصوصدرترکمنستان،

غیرهوایرانکارآفرینیملیسازمانمؤسسی  مومی

درشرکتازگزارشسهوپنجاهارائهوتنظیم
باارتباطدرسیمنارها،هاکمیسیون،جلسات
امورماهانه ملکرد:قبیلازتشکلهاحوزه
راهبردینظارتشورایجلساتها،تشکل
مانسازبرنظارتکمیسیونجلسات،هاتشکل
نمونهکارفرمایانمعرفی،مشهدصنفیهای
ملیروزگرامیداشتستادجلسه،1395سال

ابجلسهازگزارشارائهوتهیه،معدنوصنعت
خراسانمشاورمهندسانمدیرههیمتا ضاء
یهاتشکلامورنامهشیوهارائهوتهیه،رضوی
هزاردرشرکتگزارشارائهاستان،اتاق

صنایعملیکمیتهاجالسیهششصدمی 
،ارائهاستانداردکلادارهمحلدرشیمیایی
کارگروهجلسههفتمی درشرکتگزارش

.مشهدارزشوکاالقاچاقازپیشگیری
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کمیسیون های تخصیصی

کمیسیون تخصصی74برگزاری 

کمسیون های تخصصی

بهبود محیط 
کسب و کار و 
کارآفرینی حقوق و قضایی

صنعت

معدن و صنایع 
معدنی

صادرات خدمات 
سرمایه گذاری وفنی و مهندسی

تممی  مالی

گردشگری و 
خدمات

کشاورزی و آب

تجارت

حمل و نقل  و 
ترانزیت
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: مصوبات

1396تصویب برنامه   های کمیسیون در سال •

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

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

یونانجام پروژه تحقیقاتی به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود رتبه ایران در شاخص حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی توسط کمیس•

: مصوبات مشترک با کمیسیون صنعت

ع و معادن  بندی و ا مال نظرات ا ضای دو کمیسیون در مطالب ارائه شده کمیسیون صنعت جهت طرح در جلسه با ا ضای محترم کمیسیون صنایجمع•

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•

مصوبات کمیسیون 
بهبود محیط کسب و 
کار و کارآفرینی برگزاری چهار 

تعداد مصوبات6جلسه 
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:مصوبات 
:  توسعه روابط تجاری ایران و روسیه با محوریت استان خراسان رضوی از طریق•
 B2Bبرگزاری همایش با حضور هیمت تجاری از روسیه و نشست های •
انجام تحقیقات در خصوص الگو  های مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری کشور روسیه •
:  بررسی  وامل 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 متخصصی   •
مطالعات موردی در خصوص محصوالت استراتژیک استان  •
و رونمأایی در  کتابیک انتقال تجربیات صادرکنندگان نمونه ملی استان خراسان رضوی به کارآفرینان جوان از طریق مصاحبه با آنهاو گردآوری مصاحبه  ها در قالب •

روز ملی صادرات 
شناسایی کاال  های مزیت دار صادراتی استان در راستای تکمیل برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی •
برگزاری همایش  : توسعه روابط تجاری ایران و  مان با محوریت استان خراسات رضوی از طریق•
انجام تحقیقات در خصوص الگو  های مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری کشور  مان  •
آتی  لسهرسال خالصه ای از برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی در سال های برنامه ششم توسعه کشور برای ا ضای کمیسیون جهت اظهار نظر تا جا-2•
ددگرا زام هیمت به  مان از اتاق با مسئولیت آقای توکلی زاده در اردیبهشت ماه ا الم گردید، مقرر گردید جزئیات هیمت به ا ضا اطالع رسانی-3•
ارسال مشکالت ا ضای کمیسیون به سازمان امور مالیاتی از طریق کمیته مصوب کارگروه توسعه صادرات•
شأترک  ه مبا توجه به استقبال ا ضای کمیسیون و طرح سواالت مختلف و پاسخ گو بودن جناب آقای یعقوب نژاد مقرر گردید هماهنگی الزم جهأت تشأکیل جلسأ   •

.کمیسیون صنعت و معدن با حضور ایشان جهت بررسی مسایل مالیاتی حوزه تولید و معدن صورت پذیرد
بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص استفاده از ظرفیت   های بانک توسعه صادرات در جهت گسترش صادرات استان•
ت   هأای  شأرک مقرر شد موضوع برقراری خطوط پرواز مشهد به کشور  های هدف صادراتی در مرحله اول از طریق شرکت   های هواپیمأایی داخلأی و سأپس از طریأق     •

.  خارجی از طریق استانداری پیگیری گردد
ا فرمانأدهی  بأ الدبا توجه به موارد طرح شده در جلسه مقرر گردید در مورد  دم ر ایت حقوق تولیدکنندگان پایی  دست توسط شرکت   های دولتی پتروشیمی و فو•

. اقتصاد مقاومتی مکاتبه شود
.  مقرر شد از سازمان توسعه تجارت خواسته شود مشوق حضور در نمایشگاه همزمان با برگزاری نمایشگاه پرداخت گردد•

مصوبات کمیسون 
تجارت

برگزاری شش 
جلسه 

تعداد 19
مصوبات
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:مصوبات 

.تصویب بر پیگیری حقوق مالکیت معنوی بنگاه   های اقتصادی توسط 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•

تأر  خصصأی تصویب بر تشکیل کارگروهی با مدیریت جناب آقای حسنی و حضور حقوقدانان و افراد متخصص در زمینه اقتصاد به جهت بهره برداری و بررسی ت•

.طرح مبازره با جرائم اقتصادی

.  تصویب بر د وت از ا ضای 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 توسط دبیر محترم•

ی حأل  تصویب بر د وت از جناب آقای رفسنجانی رئیس شورای حل اختالف و جناب آقای مرتضوی طی جلسات آتی کمیسأون جهأت تبیأی  شأعبه تخصصأ     •

اختالف در حوزه حمل ونقل و تجارت

.تصویب بر د وت از ا ضای 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 فقط اجماال مورد بحث قرار گیرد•

میسأیون بأه   تصویب بر همکاری کمیسیون با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مشکالت و موارد وابسته به کمیسیون و معرفی ا ضأایی از ک •

. نوان نماینده به شورا جهت شرکت در جلسات شورا

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

.توسط دبیر کمیسیون پیگیری و در جهت  ملی نمودن و اجرای آن اقدامات الزم صورت گیرد

د وت از مدیران و مقامات سازمآنهادر جلسات کمیسیون جهت پیگیری مصوبات•

.  ودمصوب شد طرح و درخواست تشکیل شعب تخصصی حل اختالف در زمینه های حمل و نقل و دیگر حوزه های وابسته طی جلساتی بازبینی و اجرائی ش•

.پیشنهادیتصویب بر تشکیل جلسه ای فی مابی  رئیس و نائب رئیس کمیسیون با جناب آقای رفسنجانی در خصوص تبیی  و تمکید موارد درخواستی و•

.وید اتصویب بر ایجاد کالس های آموزشی کارآمد برای قضات و فعالی  شورای حل اختالف در حوزه های مرتبط با اتاق بازرگانی جهت بهبود رسیدگی •

مصوبات کمیسیون  
حقوق و قضایی

برگزاری شش 
جلسه 

تعداد 14
مصوبات
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: مصوبات•
.  سایر موضو ات در حوزه حمل و نقل ا م 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 آیی  نامه  تمسیس شرکت   های حمل و نقل بی  المللی•
.  برگزاری همایش تخصصی حمل و نقل و ترانزیت در سال جاری•
ات در طأول  بدیهی است وفق دریافت نطر. پانزده روز قبل از برگزاری جلسات کمیسیون، ا ضاء نظرات و پیشنهادات خود را در مورد دستور جلسه ارائه نمایند•

ری  ی سأای بأرا جلسه برای آن دسته از ا ضاء که در امر ارسال نظرات مشارکت داشته اند زمان سخنرانی در نظر گرفته خواهد شد و البأاقی زمأان باقیمانأده    
.زمانبندی خواهد شد

.جلس  های با مدیر کل امور مالیاتی و با حضور هشت نفر از ا ضاء کمیسیون در مورد بحث مالیات برگزار گردد•
، حأق  (آقای امتی، آقای  طایی)نفر از ا ضاءی انجم  2میزگردی در خصوص مشکالت حساس دوغارون از کمیسیون حمل و نقل که متولیان آن اتاق مشترک،•

ا اسأت بأ  ( آقای هژبر، آقای فرخی، آقای خادم زاده، آقای فأی  محمأدی  )، اتحادیه صادرکنندگان وچهار نفر از ا ضاءی کمیسیون (آقای قندچی)العمل کاران
رسانه صورت پذیرد

یتأی  انزمصوب گردید ا ضا کمیسیون پیشنهادات و نظرات خود را مبنی بر موارد مطرح شده که در گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای حل مشأکالت تر •
. گفته شد و قرائت گردید را به آقای زمانیان ارائه دهند

شرکت  ها را مورد بررسی قرار دهند و جلس های با حضور نماینأده محتأرم دارایأی و مالیأات     1395اداره محترم دارایی و مالیات هر چه زودتر دفاتر سال های •
که افزایش چشمگیری در ا مال مالیات  ملکرد داشأته  1394همچنی  دفاتر سال . برگزار گردد تا مشکالت مربوط به ای  حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد 

گأه  است که ای  افزایش منجر شده است که در حق شرکت های حمل و نقل اجهاف شود و فشار زیادی را متحمل شوند و مقأرر شأد کأه شأرکت  هأا بأرای بر      
.  خود ا تراض نمایند تا به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود 1394تشخیص سال 

مصوبات کمیسیون حمل
و نقل  و ترانزیت

برگزاری هفت 
جلسه

مصوبات 19
جلسه
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وپیشنهادات،مطالبکهگردددارندتشکیلتخصصوکافیاطال اتمالیاتوبیمهزمینهدرکهکمیسیونا ضاءازنفرپنجحضورباکمیت هایگردیدمصوب•
حضورجهتداراییادارهمحترممسئولی ازد وتباکمیسیونبعدیجلسهدرکهگردد،بندیجمع(بیمهومالیاتیامور)زمینهای درمربوطهمشکالت
.گرددمطرحو نوانمربوطهجلسهدرتاشودبندیجمعمطالبای درجلسه

حذف،جهتنظراتوپیشنهاداتای کهترانزیتونقلوحملشرکت هایتاسیسنامهآیی اصالحپیشنهادیمواردبررسیجهتکمیت هایگردیدمصوب•
بعدیجلسهتشکیلازقبلسا ت1حدوددیگرجلسهودیگرهفتهدودرآناولجلسهکهجلسهدودرگرددتشکیلنامهآیی مواردنمودناضافهیااصالح

.برسدنهایینتیجهبهوبندیجمعمطالبتاگرددبرگزارترانزیتونقلوحملکمیسیون
.گرددمکاتبهآه راهکلادارهبهکمیسیونپیشنهاد نوانبهصادرکنندگانبهریلیونقلحملکرایه   هایتخفیفموضوع•
زمینهای درمناسبکار  هایراهارائهوجاد  هاینقلوحملدرترانزیتکاهش للبیان: نوانباخبرنشستبرگزاری•
کمیسیوناصلیجلساتدرترانزیتونقلوحملمتولیانازد وت•
.مطالعاتیپژوهشپروژهقالبدرنقلوحملصنعتخصوصدرپیشنهادیبستهارائهوتدوی •
 الیرایشوبهوگرددمکتوبترانزیتوالمللیبی نقلوحملهایشرکتتاسیسنامهآیی بازنگریمورددرپیشنهاداتکمیسیونآیندهجلسهدر•

.گرددارسالترابری
الزمهاییبررسوگرددتشکیلانجم توسطکارگروهیالمللیبی نقلوحملهایشرکتتاسیسنامهآیی بازنگریمبحثباارتباطدر،گردیدمصوب•

.گرددمصوبومطرحکمیسیونصح درشدهنهاییپیشنهاداتماهیکمدتظرفتاپذیردصورت
.شناساییکارتصدورمنظوربهمحترما ضایتوسط کسارسال•

مصوبات کمیسیون حمل
و نقل  و ترانزیت

برگزاری هفت 
جلسه

مصوبات 19
جلسه
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:جلسهمصوبات

گذاریسرمایهتشویقوتسیهلجهتدرداراولویتموانعرفعجهتراهکارارائه•

گذاریسرمایهتشویقوتسیهلجهتدرداراولویتموانعرفعجهتراهکارارائه•

گذاریسرمایهرویپیشمؤثرموانعتعیی رویکردبااقتصادیموجودساختاربررسی•

خصوصیبخشگذاریسرمایهبراینابرابررقابتایجاددریکهراثر  گذاریسهماساسبرالذکرفوقموانعبندیاولویت•

گذاریسرمایهتشویقوتسیهلجهتدرداراولویتموانعرفعجهتراهکارارائه•

اشتغال زاوپایدارسرمایه   گذاریفرصتیکتعریفدراثر  گذارشاخص   های•

مالی تممیوسرمایه   گذاریکمیسیونذیلاستاناشتغالوپایدارسرمایه   گذاریفرصت   هایبر  گذاراثرشاخص   هایتعیی کارگروهتشکیل•

ه گذاریسرمایواقتصادیامورحوزهدرمتناظرکمیسیون هایدرمرتبطتخصصیکمیته هایوسرمایه گذاریکمیسیونفعالحضور•

استانداری

مصوبات کمیسیون 
سرمایه گذاری و تممی 

مالی

برگزاری هفت
جلسه  

تعداد 8
مصوبات
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:مصوبات جلسه•

صادراتتوسعهبانکوصادراتضمانتصندوقباآمده ملبههماهنگی   هایگزارشارائه•

پژوهشیطرح  هایخصوصدرا ضاءپیشنهادی ناوی بررسی•

کمیسیونا ضایترمیموتعیی •

آیندهبرنامه   هایترسیموکمیسیون ملکردخصوصدرا ضاءنظراتنقطهارائه•

اطال اتارسالحالدرمصوباتباقی

مصوبات کمیسون 
صادرات خدمات فنی و 

مهندسی

برگزاری چهار 
تعداد مصوبات4جلسه

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



:مصوبات

سالنخستماههششدرکمیسیونفعالیتشدها الممحور  هایاجرایبرایبرنامه ریزی•

راسانختجارتومعدنصنعت،سازمانهمچونمرتبطدستگاه   هایوغذاییمحصوالتحوزهاقتصادیفعالی مابی فیتخصصینشستگردیدمقرر•

تصوراستانغذاییصنایعمحصوالتصادراتافزایشراهکار  هایبررسیمنظوربه...ومشهدپزشکی لوممعاونتوکشاورزیجهادسازمانرضوی،

.پذیرد

ودریافتارنظرموردطرحها،شهرکشرکتبامکاتبهطیتبدیلیصنایعوآبکشاورزی،کمیسیوناستانداروییگیاهانخوشهپیگیریمنظوربه•

.نمایدبرگزارکارشناسیجلساتطرح،بررسیازپس

اتاقدیلیتبصنایعوآبکشاورزی،کمیسیوننظرتحتداروییگیاهانتخصصیکمیتهجلسه،درحاضرا ضاءتوضیحاتبه نایتباگردیدمقرر•

گیردقراربررسیموردکمیتهای درتخصصیصورتبهداروییگیاهانصادراتتوسعهجهتدرموضو اتوتشکیلآیندههفتهدوظرفبازرگانی

میسیونکدبیرخانهبههفتهدومدتظرفحداکثرراداروییگیاهانتخصصینمایشگاهوبازارچهایجادطرحداروییگیاهانمحترماتحادیهگردیدمقرر•

.پذیردصورتالزماقداماتآنمتعاقبتانمایدارائهاتاقتبدیلیصنایعوآبکشاورزی،

استانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقکشاورزیدفتروکمیسیونباخشکمحیط   هایپژوهشکدههمکاری   هایگسترش•

IFoodکمیته.3داروییگیاهانکمیته.2غذاصنعتدرسرمایه   گذاریازحمایتوغذاییامنیتکارگروه.1:شامل هاکمیتهجلسات ناوی •

مصوبات کمیسیون 
کشاورزی و آب

برگزاری سیزده 
جلسه

تعداد 15
مصوبات
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:مصوبات•

ارشناسیکنظریاتوپیشنهاداتذیربطسازمان   هایواتحادیه  هاتشکل ها،ازنظرخواهیوگیریبهرهبااتاقآبوکشاورزیکمیسیونمحترما ضاءشدمصوب•

.نمایندارائهکمیسیوندبیرخانهبهکتبیصورتبه22/5/96تاریختااسالمیشورایمجلسکشاورزیکمیسیونمحترما ضایبهارائهجهتراشده

جودوکشاورزیمحصوالتصادراتتوسعهحوزهدرکههاییدرخواستگردیدمقررنظر،تبادلوبحثازپسوجلسهدرحاضرا ضاءتوضیحاتبه نایتبا•

ذیردپصورتصادراتتوسعهبانکطریقازالزمپیگیری   هایآنمتعاقبتامنعکساتاقآبوکشاورزیکمیسیوندبیرخانهبهمستندصورتبهدارد

وآباورزی،کشبخشمسائلمحوریتبارضویخراسانوایرانبازرگانیاتاقواسالمیشورایمجلسکشاورزیکمیسیونمشترککمیتهتشکیلپیگیری•

طیورودامز فران،زیست،محیط

رضوی،انخراسکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقاسالمی،شورایمجلسکشاورزیکمسیونمابی فیشدهامضانامهتفاهممفادشدناجراییپیگیری•

جنوبیورضویخراساناستانداری

نیرووزرات-خصوصیبخش-کشاورزیجهادسازمانشدهکارشناسینظراتبندیجمعبااستانیسطحدرکشاورزی،چاه هایساختاراصالحطرحگردیدمقرر•

.شودارجاعخصوصیبخشودولتگفتگویشورایدبیرخانهبهبعدیپیگیری هایبراینفتوزاتو

صوصیخبخشودولتگفتگویشورایطریقازکشاورزانمطالباتتهاتریاقدامبحثدرویژهبهمشهدکشاورزانتعاونیشرکتپیشنهاداتگردیدمقرر•

.شودپیگیریوارجاعاسالمیشورایمجلسطبیعیمنابعوآبکشاورزی،کمیسیونبهمقاومتیاقتصادفرماندهیستادواستان

دربعدیایپیگیری هجهتآبوکشاورزیکمیسیوندبیرخانهدربررسیازپستفاهم نامهمفادپیرامونذیربطبخش هایشدهکارشناسینظراتگردیدمقرر•

شوداقدامتفاهم نامهدرشدهقیدتخصصیکمیتهبهارجاعجهتوطرحخصوصیبخشودولتگفتگویشورایدبیرخانه

یممستق رضهنمایشگاهبرگزاریجهتالزماقداماترضویخراسانشعبهایرانارگانیکانجم همکاریبااتاقآبوکشاورزیکمیسیونگردیدمقرر•

نجم ابهمشهدشهرداریسویازجاریسالدرنمایشگاهای برگزاریاستذکرشایان).نمایدپیگیریآذرماهپایانیهفتهدرارگانیکوسالممحصوالت

.ایرانارگانیک

مصوبات کمیسیون 
کشاورزی و آب

برگزاری سیزده 
جلسه

تعداد 15
مصوبات
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:جلساتمصوبات

خارجیگردشگرجذبجهتدربی  المللیروابطبهبودپیرامونمسائلطرح•

گردشگریومسافرتیخدماتحوزهدرخارجهاموروزارتوبی  المللروابطتوسعهبامرتبطمسائلطرح•

جدیدسالدرکمیسیونفعالیت   هایگزارشارائه•

استاندرجدیداقامتگاه   هایایجادبهنیازسنجیامکانپژوهشیطرحارائهومالیاتیامورپیگیری•

فرانسهوژاپ نمایشگاهدرشرکتپیگیریموضوعطرح•

آیدبعملاستعالماتاقازتخصصیکمیتهپنجمی  نوانبهگردیدمقرروشدمعرفیکاروکسبمحیطبهبود نوانتحتکمیت  های•

گردشگریکمیسیونا ضایکلیهبرای96مرداد1مورخصورتجلسهارسال•

خصوصدرنظرینقطهمحترما ضایبهصورتجلسهارسالازپسهفتهیکمدتظرفچنانچهگردیدمقررشدهارائهتوضیحاتوجلسهکاردستوربهتوجهبا•

.گرفتخواهدقرار ملمالکوشدهتلقیمصوبه نوانبهموضوعنشود،ارسالدبیرخانهبه(مجددارزیابیمنظوربه)کمیته  ها

بهاسخگوییپمنظوربهآتیهفتهدراستانگردشگریودستیصنایعفرهنگی،میراثمدیرکلاستانداری،زیارتمعاونحضورباالعادهفوقجلسهبرگزاری•

گردشگریخصوصیبخشمشکالت

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
مصوبات کمیسیون 
گردشگری و خدمات

برگزاری سیزده 
جلسه

تعداد 19
مصوبات



افزودهارزشبرمالیاتمعضلرفعمنظوربهمحمودیآقایباجلسهبرگزاری•

اصفهانوخراساناستانگردشگریکمیسیوندوبیشترتعامالتبرقراریجهتاصفهاناتاقباهماهنگی•

نمایشگاه  هاکمیته.4تلفیقکمیته.3سالمتگردشگریکمیته.2پژوهشوآموزشکمیتهجلسهدو.1: هاکمیتهجلسات ناوی •

همایشاجراییدبیر نوانبهتیموریثابتدکترسرکارخانمانتخاب•

08:30برنامهشروعسا ت•

مجری نوانبهجوانآقایانتخاب•

همایشبرگزاریمحل نوانبهپارسهتلانتخاب•

خمینیامامخیاباندرواقعبازرگانیاتاقیکشمارهساختمانمحلدر18تا16سا ت10/7/96مورخدوشنبهروزدرخبرینشستبرگزاری•

تلگرامیگروهطریقازمحلبرگزاری،تاریخخصوصدرنظرسنجیفرم هایدرمحترما ضاینظراتا الم•

همایشبامرتبطمواردنهاییگیریتصمیمومحترما ضاءنظراتبررسیجهتسیاست گذاریگروهتشکیل•

:جلساتمصوبات

مصوبات کمیسیون 
گردشگری و خدمات

برگزاری سیزده 
جلسه

تعداد 19
مصوبات
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:مصوبات

فردوسیگاهدانشف  آوریو لممرکزتوسطمعدنخانهمسئولیتباومهندسینظامسازمانکمیسیون،مشارکتبامعدنراهنقشهتحقیقاتیطرحشدمقرر•

.گرددتشکیلملک زادهدکترآقایحضورباهماهنگیجلسهآتیهفتهطیوانجام

گرددارائهآتیجلسهدر"دوازدهمدولتازمعدنانتظارات"معدنیصنایعومعدنکمیسیونتوسطشدهتهیهپاورپوینت•

معاونتشجا یمهندسآقایتوسط1395سالدررضویخراساندرصادرهمعدنیکشفگواهی   هایواکتشافپروانه   هایوضعیتباارتباطدرگزارشارائه•

کمیسیونآتیجلسهدراستانتجارتومعدنصنعت،سازمانمعدنیمحترم

بررسیطرحتهیهکمیته.2رضویخراساندرمعدنیصنایعومعدنپتانسیل   هایوتوانمندی  هابررسیطرحتهیهکمیته.1:شامل هاکمیتهجلسات ناوی •

کمیته.5سن زغالکمیته.4.استانمعدنیتشکل   هایمشترکنشستکمیته.3رضویخراساندرمعدنیصنایعومعدنپتانسیل   هایوتوانمندی  ها

رضویخراساندرمعدنیصنایعومعدنپتانسیل   هایوتوانمندی  هابررسیطرحتهیهکمیته.7کرومیتکمیته.6استانمعدنیتشکل   هایمشترکنشست

کمیسیونزیرمجمو هقضاییکمیتهایجاد•

واحدپنجرهفعالیتشروعجهتمجدانهپیگیری•

وموجودموانعرفعجهتکشورتوسعهششمقانون43مادهبهتوجهبااستانمعادن الیشورایکاربهشروعجهتمحترماستاندارباهماهنگیوپیگیری•

اتاقریاستتوسطمکاتبهطریقازرکودازبخشای خروج

معدنبخشفعالی مشکالتجریاندرقرارگرفت واتاقجلساتازیکیدرحضورجهتمحترمدادستانازد وت•

معدنمهندسی برایمحیطیزیستهایدورهآموزشمجددبرگزاری•

زیستمحیطوطبیعیمنابعدرخصوصمعدنیکشور  هایمطالعاتیطرحاجرای•

مصوبات کمیسیون 
معدن و صنایع معدنی

( 9)برگزاری نه 
تعداد مصوباتجلسه  

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



:مصوبات

عدنیمفعالیت هایمجوزدارایشرکت هایبرایمعدنیرتبهدریافترونددرتسهیلجهتبودجهوبرنامهسازمانسمتازراهکارارائهپیشنهاد•

خصوصای درمعدنمهندسینظامسازماندرجه بندیلحاظوزمی  شناسیو

معدنبخشبرایخاصصورتبهگزارشارائهواتاقمالیتممی وسرمایه گذاریکمیسیونبامشترکوتخصصیجلساتبرگزاری•

رسیدکمیسیونتمییدبهرضویخراساناستانمعدنیصنایعومعدنیپتانسیل هایوتوانمندی هابررسیطرحگزارش•

تجارتومعدنصنعت،سازماننمایندهمعرفی•

رضویخراسانمعدنیهایتوانمندیطرحازحاصلنتایجمبنایبررضویخراساناستانمعدنراهنقشهتهیه•

مصوبات کمیسیون 
معدن و صنایع معدنی

( 9)برگزاری نه 
جلسه  

تعداد 15
مصوبات
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:  مصوبات جلسات
ارسال جمع بندی مشکالت واحد  های صنعتی به سازمان امور مالیاتی•
یفعال شدن کارگروه  های مشترک تخصصی فیمابی  تشکل  ها و اداره کل امور مالیاتی بمنظور رفع ابهامات در زمینه قوانی  و مقررات مالیات•
مقرر گردید جلسه مشترکی فیمابی  آقای زیبایی مدیر  امل شرکت آس تک و معاونی  محترم اداره کل امور مالیاتی برگزار گردد •

کمیسیون معدن و صنایع معدنی مشترک باصنایع معدنی شورای اسالمی
:  مصوبات جلسات

ورای بندی و در جلسه مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون صأنایع و معأادن مجلأس شأ    مقرر گردید مطالب مطرح شده جمع•
.اسالمی مطرح و پیگیری آنهاتصویب گردد

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

ارسال جمع بندی مشکالت واحد  های صنعتی به سازمان امور مالیاتی•
تیفعال شدن کارگروه   های مشترک تخصصی فیمابی  تشکل  ها و اداره کل امور مالیاتی بمنظور رفع ابهامات در زمینه قوانی  و مقررات مالیا•
مقرر گردید جلسه مشترکی فیمابی  آقای زیبایی مدیر  امل شرکت آس تک و معاونی  محترم اداره کل امور مالیاتی برگزار گردد•

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

س  بندی و ا مال نظرات ا ضای دو کمیسیون در مطالب ارائه شده کمیسیون صنعت جهت طرح در جلسه با ا ضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلجمع•
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   
ادامه مصوبات در حال ارسال اطال ات

مصوبات کمیسون 
صنعت

برگزاری 
هفت جلسه

تعداد 9
مصوبات 
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دوره ویژه فعالن 33
اقتصادی

دوره ویژه ضمن 8
خدمت

دوره ویژه 5
تشکل ها

دوره آموزشی 46برگزاری 

مرکز آموزش 
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مرکز آموزش 

تعداد دوره  برگزار  مدت سا تدورهنام نوع دوره
مجموع نفر  مجموع تعداد نفراتشده

سا ت

ضم   
خدمت

E xcel 12112144پیشرفته
E xcel 12128168مقدماتی

211120آشنایی با کوچین 
10134170پایش سالمت روان و ارتقاء کیفیت زندگی

ISمبانی تشریح الزامات و مستندسازی  O  9001(2015)10113130
ISمبانی تشریح الزامات و مستندسازی  O  9001(2015)8115120
ISمبانی تشریح الزامات و مستندسازی  O  9001(2015)211938

30312300(همکاران)مکالمه زبان انگلیسی 

ویژه  
هاتشکل 

613396هااصول جذب پشتیبانی و حامی جهت تشکل 
6131102آشنایی با روش های موثر در جهت یکسو شدن تشکل ها
611060روش های تامی  مالی در تشکل های اقتصادی و بازرگانی

611696روشهای توسعه و افزایش  ضویت در تشکل ها
6137138اقتصادیمدیریت بهره وری در تشکل های 

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



مدت دورهنام نوع دوره
سا ت

تعداد دوره    
برگزار شده

مجموع  
تعداد نفرات

مجموع نفر  
سا ت

ویژه  
فعاالن  
اقتصادی

12113108استراتژی های بازاریابی در تجارت آنالی 
81756(نقش اینکوترمزدر قراردادهای بی  المللی)2010اینکوترمز 

14215164آشنایی با اصول و مفاهیم تجارت الکترونیک
8144176آشنایی با بانکداری و بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی با سیستم بانکی

15230390(اسناد مالی،بازرگانی و حمل)آشنایی با قوا د و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در تجارت بی  الملل 
41936آشنایی کلی با ابزارهای نوی  مالی و سرمایه گذاری در بورس

24111216آموزش جامع قرارداد، ضوابط و اصول حاکم بر آن
12349530بازاریابی الکترونیک حرفه ای
81956برندین ،هویت فردی و تجاری

411456(قانون مالیات های مستقیم132ماده )تخفیف ها و معافیت های مالیاتی 
6353312ثبت سفارش کاال و خدمت

IR)حمل و نقل جاده ای بی  المللی کاال u)1001212100
12123228خبرنگاری اقتصادی

LCا تبارات اسنادی )روش های پرداخت در تجارت بی  الملل  BPOتعهد پرداخت بانکی ،  24228504...(و 
Upper-intermediate)زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی  )3018180

Business)طرح کسب و کار   P lan)8125200
Business)طرح کسب و کار   P lan) 8224176ویژه مدیران شرکت ها و فعاالن اقتصادی

311648فاکتورها و استراتژی های مؤثر در تعیی  امنیت وب سایت ها
324651748قانون امور گمرکی، ترخیص کاال و دور اظهاری

30114420قوانی  و مقررات قراردادها و معامالت دولتی و بخش  مومی ، قانون برگزاری مناقصات و مبانی قرارداد
16117256قوانی  و مقررات معامالت بخش  مومی و دولتی با تمکید بر قانون برگزاری مناقصات

E)کارگاه تخصصی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی  PL 911490و  پیش اظهاری واردات ( 
101082700کلیات بازرگانی خارجی

TIR)کارنه تیر -کنوانسیون تیر  C ARNET)12134408
51192735مباحث نوی  در مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در کشاورزی

PRO)مدیریت ارتباط اثربخش با مشتریان  -C RM )81648
16114192مدیریت خرید و سفارش خارجی

12586910مدیریت صادرات و واردات
411244مقررات مالیاتی فعالیت های پیمانکاری

های مقررات واردات و تشریفات گمرکی مواد اولیه و ماشی  االت مورد نیاز در تولید مصنو ات فلزات گرانبها و سن 
قیمتی و صادرات مصنو ات مذکور

32127864

12342480مکاتبات و سفارشات تجاری به زبان انگلیسی
8257440مهندسی فروش

4152208نحوه ی ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی



خدمات بازرگانی

کارتوبازرگانیکارتازا م،کارتموردصدور534:شاملکهاستگردیدهارائهاقتصادیفعالنبه1396سالدربازرگانیخدماتمورد1723
مورد26 ضویت،وبازرگانیازکارتا ممالیتعهداتپرداختمورد26316، ضویت،کارتوبازرگانیکارتازا مکارتتمدیدمورد766 ضویت،
ابطالمورد18،کارتسازیغیرفعالمورد18،اتاقای ازانتقالمورد19،کارتنوعتغییرمورد25، ضویتوبازرگانیکارتازا مالمثنیصدور
کارت
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1396ماه سال 10بازرگانی در ارائه خدمات

بازرگانی کارت کارت عضویت ارائه شدهعنوان خدمات ردیف

404 130 صدور کارت 1

8 11 انتقال از اتاق  2

509 257 تمدید کارت 3

20 6 المثنی 4

316 - تعهدات مالیپرداخت 5

18 - کارتابطال 6

8 17 تغییر نوع کارت 7

19 - سازی کارتغیرفعال 8

1302 421 جمع 

1723 :مجموع کل

خدمات بازرگانی
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



1396ماه سال 10بازرگانی در ارائه خدمات

بازرگانی کارت کارت  ضویت ارائه شده نوان خدمات ردیف

404 130 صدور کارت 1

8 11 انتقال از اتاق  2

509 257 تمدید کارت 3

20 6 المثنی 4

316 - تعهدات مالیپرداخت 5

18 - کارتابطال 6

8 17 تغییر نوع کارت 7

19 - سازی کارتغیرفعال 8

1302 421 جمع 

1723 :مجموع کل

1395ماه سال 10بازرگانی در ارائه خدمات

بازرگانی کارت کارت  ضویت ارائه شده نوان خدمات ردیف

334 93 صدور کارت 1

7 3 انتقال از اتاق  2

514 206 تمدید کارت 3

20 1 المثنی 4

351 - تعهدات مالیپرداخت 5

25 1 کارتابطال 6

8 27 تغییر نوع کارت 7

19 1 سازی کارتغیرفعال 8

1278 332 جمع 

1610 :مجموع کل

خدمات بازرگانی 
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خدمات بازرگانی 
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: مورد کارنه تیر که شامل 1202: کارنه تیر

مأورد الشأه کارنأه  أودت     337، کارنه تیر ثبت شده مورد 242مورد صادرات ، 228و وارداتمورد 71: کارنه تیر استفاده شده •
مورد مفقودی کارت  2مورد فروش کارنه تیر ، 201مورد سفید ابطالی ،23مورد مفقودی ،10مورد گواهی قبولی ، 88شده ، 

کارنه تیر
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مشهد-مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

مورد50

جلسه3

مورد6

مکاتبات مربوط به امور
مرکز داوری

برگزاری و حضور در جلسات

سایر اقدامات صورت 
گرفته

ماه می باشد6گزارش ارائه شده مربوط به 
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مشهد -مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

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.رکت اض به عنوان داور منتخب مرکز داوری جهت رسیدگی به درخواست داوری ش.مکاتبه با مدیریت محترم شرکت گاند و فالت در خصوص معرفی ا•
ف .و.ک و معرفی داور منتخب 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•
.ی ف در خصوص تعیین وقت جهت تنظیم قرارنامه داوری و استماع دفاعیات توسط داور منتخب مرکز داور.و.مکاتبه با مدیریت محترم شرکت گ•
. ه ایران نمی باشدپ با عنایت به اینکه خوانده دعوا تبع.ک.مکاتبه با مدیرکل محترم مرکز داوری اتاق ایران در خصوص پرونده خانم م وکیل محترم شرکت س•
ع در خصوص ارسال پاسخ و الیحه دفاعیه خــود به مــرکز 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 ایشـان و معرفی داور جهت رسیدگی .ا در خصوص شکایت آقای ص.ل.ا ش.مکاتبه با آقای ا•
ع .از حق الزحمه داوری در پرونــده 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 تخلف 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 •
بـروز  ش مبنی بر ارسال توضیحات کامـل در ماهیـت قـرارداد و وقـایع موجـب     .ش.ز در خصــوص درخــواست داوری خــود در اختالف با آقای م.مکاتبه با آقای ا•

. اختالف در دو نسخه 
. 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•

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



اسـخ کتبـی   ش در خصوص درخواست آقای اسماعیل زاده مبنی بر حل اختالف به داوری باستناد شرط داوری مندرج در قـرارداد تـا ایشـان پ   .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 خصـوص پرداخت .ا.مکاتبه با آقای ا•
. وا.ان عبـا آقایـ  ( خواهـان )ز .ع.ن و .مکاتبه با مدیر محترم امورمالی اتاق و ارسال فیش واریزی در خصـوص پرداخـت هزینـه داوری در پرونـده فـی مـابین آقایـان 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 تجدیـد نظـر   ققومکاتبه 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•
نسـبت  ( دهخوان)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 
حـاد  فـی مـابین    ل و توضیح و تبیین در خصوص شرایط ورود به داوری مرکز داوری اتاق در اختالفات.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 اعــالم وقت جلسه داوری و شرکت در جلسه .مکاتبه با آقــای 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 تغییر مکان آنها .و ع.ت وکیل محترم آقایان ا.مکاتبه با سرکار خانم ی•
.ش و ارسال مستندات الزم تا در فرجه قانونی پاسخ خود را ارائه کنند.ش.م.مکاتبه مجدد با آقای ا•
ن خراسـان  تاسـ مکاتبه با دبیرکل محترم مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اعـالم روزهـای اعالمـی از ســـوی دادگسـتری ا     •

.رضــوی جهت برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی قضــات در امــور داوری 

مکاتبات مربوط به امور مرکز داوری

مشهد -مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
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برگزاری و حضور در جلسات

. ده ت در خصوص ارجاع پرونده به داوری و تشریح شرایط داوری و بحث در خصوص اقامتگاه خوان.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•
ن و عـدم  بـا حضـور داور محتـرم جنـاب آقـای نـدافیا      ( 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

داوریبهورودورسیدگیجهتداوریپروندهدرالزممدارکارسالخصوصدرز.ع.موا.مآقایانمحترموکیلی.مخانمباتماس•
. 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 الزمه دادخواست داوری . ا وکیل محترم بازرگانی ش.ر.تماس با خانم ط•
مرکز داوری به سرپرست محترم دفتر پایش طرح ها و برنامه های اتاق96ماهه اول سال 5ارسال گزارش عملکرد •

مشهد -مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
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• مورد13

شرکت در جلسات مرتبط با 

امور دفتر حقوقی

• مورد38

مکاتبات و پاسخ استعالمات 

• مورد16

سایر اقدامات 

دفتر حقوقی
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دفتر حقوقی

ج سأاله  های توسعه و قانون برنامأه پأن  وگوی دولت و بخش خصأأوصی در با موضوع قانون احکام دائمی برنامهشرکت در جلسأأه دبیأأرخانه شأأورای گفت•
توسعه 

قانون رفع موانع تولید 46ا موضوع بررسی اجرای حکم ماده بوگو دولت و بخش خصوصیشرکت در جلسه دبیرخانه شورای گفت•
 SKDو CKDوگوی دولت و بخش خصأأوصی  با موضوع بررسی و نظارت گمرک در خصوص کاالهای وارداتی شرکت در جلسأأه دبیأأرخانه شأأورای گفت•
شرکت در جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  •
قأانون برگأزاری   12مأاده  ( ج)قانون احکام دائمی توسعه برنامه ششم با موضوع بررسأی آیأی  نامأه بنأد     12ماده ( ب)شرکت در دومی  جلسه دبیرخانه بند •

مناقصات  
.  ر خصوص طرح مباحث مرتبط دشرکت در نشست مشترک با ا ضاء شورای شهر مشهد •
شرکت در جلسه تیم اجرای پروژه های استراتژی اتاق  •
.  شرکت در دوره آموزشی در خصوص مدیریت مذاکرات بی  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•
.  شرکت در جلسۀ استانداری با موضوع همایشهای برگزار شده در استان با موضو ات اقتصادی و استاندارد سازی آنها •
با موضوع شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمأام،  2قانون الحاق 27شرکت در جلسۀ کارگروه واگذاری استانی موضوع مادۀ •

. تکمیل شده و آماده بهره برداری، به بخش غیر دولتی در محل شرکت شهرکهای استان و ارائه گزارش مربوط به دبیر محترم اتاق 

جلسات سیزده شرکت در 
مرتبط با امور دفتر حقوقی

مشهد -دفتر حقوقی اتاق بازرگانی ایران
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. م .م ل کامل نجــار و آقایو ها مهای خانمدادگاه عمومی جزایی مشهد در خصوص اعاده اصول پرونده131مکاتبه با شعبه •
مکاتبه با مدیرکل ثبت اسناد و امالک مشهـد و پیگیری در خصوص تسریع در رسیدگی به صدور رأی عدم افراز مربوطه به •
. 1ساختمان ابوذر •
. ت کاربری صنعتی وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تعیین تکلیف واحدهای صنعتی محور غـرب در تثبیمکاتبه با رئیس محترم دبیرخانه شورای گفت•
. مــرکز آموزشع از .ع.ممکاتبــه با ریاست محترم شعبه چهــارم دیــوان عدالت اداری در فقــره شکایت آقای •
. م .فبه مدیریت عاملی آقایخ .ش .ص.کمکاتبه و پاسخ معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص تعلیق شرکت •
1مکاتبه با مــدیرکل محترم ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی در خصــوص صدور رأی عدم افراز آپارتمان های ابوذر •
. در خصــوص گزارش حسابرسی ر .دمکاتبه با شرکت حسابرسی •
مربـوط بـه تصـمیم    م .رسازمان و مدیر بازرسی استان خراسـان رضـوی در خصـــوص ممنـوع الخـــروجی آقـای       2مکاتبه و پاسخ جناب آقای درویشیان رئیس محترم منطقه •

. متخــذه کارگروه صیانت از قــوانین و مقررات 
. و دریافت جوایز صادراتی توسط ایشان د .مدر خصوص معرفی داور از سوی ایشان در اختالف با آقای . مکاتبه با آقای ک•
. ی مبنی بر عهد شکنی طرف آلمانز .عریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در خصوص اظهارات و مستندات آقای خ .امکاتبه با آقای •
. 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 آقــای بهاری مــدیر محترم امــور حقوقی اتاق ایران در خصــوص شکایت آقای ص•
. مبنی بر قطع انشعابات آب، برق و گاز ملک مذکور به جهت جلوگیری از تخریب 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 •

مشهد -دفتر حقوقی اتاق بازرگانی ایران مکاتبات و پاسخ استعالمات
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. ا .چدادگاه محترم تجدید نظر استان در خصوص شرکت 34مکاتبه و پاسخ استعالم شعبه •
مأی در  ظیتنمکاتبه با آقای مرتضوی معاون محترم رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور پیگیری از وقوع جرم در خصوص اصأالح مبایعأه نامأه هأای    •

. بنگاههای معامالت امالک با  نایت به اینکه متصدی بنگاه به  نوان داور مرضی الطرفی  تعیی  می شود
جأه بأه   د مبنی بر  دم تمدیه جوایز صادراتی با تو.از آقای م.  مکاتبأأه با جناب آقای بهأأاری مدیر محترم امأأور حقوقی اتاق ایران در خصأأوص شکایت آقای ک•

. د هیچ اقدامی جهت معرفی داوری به  مل نیاورند.اینکه آقایم
هماهنگی جهت مراجعه ایشان به آن نمایندگی. ا .کشرکت ز .عمکاتبه با ریاست نمأأایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور در خصأأوص اختالف آقای •
.  دارد تانمکاتبه با نماینده محترم انجم  دارندگان نشان استاندارد ایران در استان خراسان رضوی در خصأأوص اختالف بازرگانی کاشانی با اداره اس•
ازرگانان و بیان انتظارات جهت رفع مشکالت تجار و با .با شرکت ز .عمکاتبه مجدد با نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در خصأأوص اختالف آقای •

  .
م .مو آقای ن .ک.مهای مربوط به کارتهای بازرگانی به نام خانم مشهد در خصأوص ارسال اصول پرونده6بازپرس دادسرای  مومی و انقالب ناحیه 605پاسخ شعبه •
.  ن .غ.مپاسخ استعالم شعبه اول دادگاه  مومی حقوقی گناباد در خصوص خانم •
. پ.گ.مشهأأد در خصأأوص ارسال مشخصأأات و آدرس خانم ث2بازپرسی دادسری  مأأومی و انقالب ناحیه 215پاسأأخ شعبه •
د .م.ا .ک.پاسخ نامه مدیریت محترم امور حقوقی اتاق ایران در مورد ارسال مستندات مربوط به پرونده اختالف تجاری فی مابی  آقایان •
بأا  ، کهادیشعبه مشهد در خصوص شرکت هایی که مجری و برگزار کننده نشست های اقتص-پاسخ نامه ریاست محترم هیمت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان•

. هدف  وام فریبی و اغفال مخاطبی  خود انجام می گردد
ور بأه  ت که از طریق دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشأ .پ   از آقای ف مدیر امل شرکت حمل و نقل بی  المللی د.رسیدگی به شکایت آقای ت•

موضوع از طریق دفتأر حقأوقی اتأاق    . بار منجر به  دم حضور گردید3بار صورت پذیرفت و هر 3که ( ت.د)اتاق منعکس گردیده بود از طریق د وت از شرکت  ضو 
. ایران در دست پیگیری است

ه بأه واحأد   حاصأل یج بررسی مکاتبه،  استانداری خراسان رضوی با موضوع  دم حق ایجاد شعبه برای ارائه خدمات موضوع پروانه دفاتر پیشخوان دولت و انعکاس نتا•
. خدمات بازرگانی 

.  فقأأره گواهی های مشکول به جعل ارائه شده به اتاق از طأأریق وکیل مربوطه با حضأأور در جلسأأات ادارۀ آگاهی 4پیگیأأری •
که منجر بأه قأرار نهأایی و تقاضأای     4دادسرای  مومی و انقالب مشهد در خصوص ایراد صدمه غیر مدی حی  کار به کارگر طبقۀ 228ارائه دفا یات الزم در شعبۀ •

.صدور کیفرخواست از محضر دادستان برای اتاق گردیده است
دانأ  از  5/2که اتاق تنها مالک 1قانون شهرداری مبنی بر پرداخت  وارض کل ساختمان اتاق در خیابان ابوذر 77بررسی موضوع د وتنامه کمیسیأون موضوع مادۀ •

.آن می باشد
یت حأق  ضأو  ریأز بررسی مکاتبۀ واصله از سوی منطقه ویژه  لم و فناوری رضوی با موضوع  ضویت اتاق در سازمان  امل منطقأأه ویژه  لم و فناوری رضأوی و وا •

.مربوطه ( حق السهم)

مکاتبات و پاسخ استعالمات
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. توسط بانک پارسیان ن.تهیه و ارائه گزارش به دبیر محترم اتاق در خصوص پرونده ممنوع الخروجی آقای م•
.  در خصوص اختالفات حادث فی مابی  ایشان با اداره استاندارد ( بازرگانی کاشانی)از ا ضاء اتاق ا .آقای مشاوره با •
.  و وکیل اتاق 100و کمیسیون ماده 8پیگیری تخلفات ساختمانی در طبقه چهارم اتاق از طریق شهرداری منطقه •
.  در محل دفتر حقوقی ن .با حضور داور آقای ال .اش.اآقای آ با .ص.متشکیل جلسه در خصوص اختالف تجاری آقای •
.  ی.مشهد و ارائه دفا یات الزم در خصوص پروندۀ ایراد صدمۀ بدنی به کارگر طبقه چهارم آقای چ2دادیاری دادسرای  مومی و انقالب ناحیۀ 228مراجعه به شعبۀ •
در شأرایط  م قضاییمقابررسی رأی صادره در پروندۀ برادران دبا موضوع اختالف در مالکیت فی مابی  ایشان و اخذ نظر حقوقی اساتید در خصوص اخذ دستور فروش از •

. موجود 
.  بررسی و پیگیری پرونده های مطروحه در واحد خدمات بازرگانی با تحصیل دالیل و ارائه آنها به وکیل اتاق با انعقأأاد جلسات متعدد•
.  برداری قضایی دادگاه  مومی حقوقی مشهد جهت بهره35ارسال پرونده مورد درخواست شعبه •
ری بودن نماینأدگی  ا در تفوی  نمایندگی به ایشان توسط شرکت گالترا آلمان با  نایت به انحصا.ز در خصوص شکایت از آقای ا.یری درخواست بازرگانی عبررسی و پیگ•

  .
.  مشهد و انجام پیگیری های الزم 3از اداره ثبت ناحیه 1وصول اخطاریه مربوط به رأی  دم افراز آپارتمان ابوذر •
هنگأام  ی درپیگیری مکاتبه صورت گرفته با رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص اخذ نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسأ •

.  بروز اختالف بی  سازمان امور مالیاتی و مؤدی در هیمت های حل اختالف مالیاتی و استناد به آن در هنگام صدور رأی 
. ابالغ قانونی گردیده بودد .ع.حبه سبب اینکه رأی  دم افراز به آقایان "حمایت"چاپ آگهی  دم افراز در روزنامه •
یل حأأأو ز و تفهیم ایرادات شکلی و ماهوی قرارداد ایشان با شرکت آلمانی و مقرر گردید ترجمه قرارداد به فارسی و اسناد دیگر بأه دفتأر حقأوقی ت   .جلسه با آقای ع•

.گردد
.  1مشهد و ا الم نظر ای  اداره در خصوص  دم افراز آپارتمان های ابوذر 3مراجعه به اداره ثبت منطقه •
.  ارائه توضیحات الزم و . ی.جدر خصوص شکایت آقای 18معرفی نماینده حقوقی و حضور در کالنتری •
.با مراجعه به ناحیۀ مربوطه و ارائه توضیحات الزم و پیگیری روند کار 2با موضوع اخذ پایانکار ساختمان شمارۀ 9پیگیری نامۀ واصله از سوی شهرداری منطقه •

مشهد -دفتر حقوقی اتاق بازرگانی ایران

سایر اقدامات 
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انتشارات

: مورد انتشارات شامل 4327

نسخه60تعدادبهاتاقنمایندگانهیئتمحترما ضایبرایخبریبولت تهیه•
نسخه2400اتاقنشریهجدیددورچاپومحتواوتولیدبرنظارتوهماهنگی•
: ناوی باگفتگوشورایدبیرخانههایکتابچهتکثیروچاپ•
نسخه500(25و1جلد)کاروکسبمحلقوانی حذفیاواصالح،تجمیع•
نسخه200گفتگوشورایمصوباتبهنگاهی•
200کاروکسبمخلقوانی اصالحوتجمیعخصوصدرپیشنهاداتچکیده•

نسخه
100اقاتبامجلسکشاورزیوصنایعهایکمیسیونبی منعقدههاینامهتفاهم•

نسخه
نسخه1000بازرگانیواحدسفارشبهشوییپولبورشورتکثیروچاپ•
نسخه200المللبی امورسفارشبهتاتارستانموقعیتبهنگاهیانتشاروچاپ•
نسخه60معدنکمیسیونوکشاورزیکمیسیونکارگزارشتکثیروچاپ•
(...وهاهمایش)اتاقجاریهایبرنامهازفشردهلوحتکثیر•
.اتاقداخلدرنشریاتومطبو اتتوزیع•
اتاقبامجلسهاینامهتفاهم•
گفتگوشورایسالهیکمصوباتبهنگاهی•
معأأدنکمیسیونبولت •
 مأأومیروابطخبریبولت •
ابمهندسیوفنیخدماتصادرکنندگانآشنأأاییکتابچهانتشاروچاپ:•

کارتصدوروبازرگانیواحدسفارشبهبانکیهاینامهضمانتصدورهایروش
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:شاملخبرورسانیطالعا
اتاقاخبارورویدادهااز( کسوفیلم)تصویریوخبریپوشش•
دهشد وتکههارسانه ناوی اتاقهایبرنامهخبریپوششبرایمختلفهایرسانهخبرنگارانازد وت•

رهغیوایران-همشهری-فارس-تسنیم-ایسنا-ایرنااقتصاد،دنیای-قدس-سیماوصدا-خراسان:اند
خبرنگارانورسانهاصحابحضورباخبریهاینشستبرگزاری•
ایراناتاقمجازیرادیووصوتیگزارشارسالوتهیه•
یاجرایمسئولی واتاق،کارشناسانهایکمیسیونروسایحضوربااتاقدراقتصادیمیزگردبرگزاری•

.استان
ماهه4زمانیبازهدر ضو1100به ضو700ازآنا ضایدرصدی50افزایشواتاقتلگرامکانالکردنفعال•
اتاقاخبارانتشاربرای(سیماوصدا)ملیرسانهظرفیتازاستفاده•

اطالع رسانی و 
خبر

1356وپورتالدرروزانهاخباربارگذاریمورد
اتاقتلگرامکانال

572وایراناتاقخبریپیگاهبهاخبارارسالمورد
هارسانهسایر

96مختلفهایرسانهخبرنگارانازد وتمورد
اتاقهایبرنامهخبریپوششبرای

1672خبری کستولیدمورد

1672

1356

96

572

ارتباطات  
مردمی

اق پاسخگویی به مراجعی  ات
( تلفنأأی و حضأأوری ) 

مورد1278

روابط عمومی
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مورد هماهنگی در امور نقلیه534

وهاهمایشبرگزاریوهماهنگیانگیزشی،ورفاهیامور:شاملاموربقیه•
نگهبانیتذکر،مرخصیوکارکردمیزانمحاسبه،مربوطهاجراییامور

مورد امور دبیرخانه شأامل کلیأه دریافأت و ارسأال     8880
مکاتبات، معرفی نامه ها

مورد برگزاری جلسات در سأاختمان هأای مرکأزی و    212
نفر شرکت کننده 6206آموزش با حضور 

نیموردپاسخگویی به مراجعات حضوری و  تلف2751

درخواست خرید393
تهیه بلیط، ایأاب و : امور ماموریتها شامل337

ذهاب و اسکان همکاران

مورد تایپ مت  های ارجا ی2276

اداری انسانی
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قراردارد،پژوهشیشورایبررسینوبتدرکهکشاورزیمحصوالتصادراتمجازیترمینالایجادطرحارائه
کشاورزی،بخشهایپتانسیلازاستفادهباتایبادمحرومومرزیمنطقهدراشتغالایجادوقاچاقازپیشگیریپروپوزالارائه
واستانزرگبکشاورزانبا لمیتبادلبرایمتّحدهایاالتآریزونادانشگاهایرانییبرجستهدانشمندلیپسرکپروفسورباارتباطبرقراری

جاری،سالدراستانبزرگکشاورزانبرایآموزشی لمیسمیناروکشاورزیکمیسیوندرتخصّصیجلساتبرگزاریبراید وت
سفرهبرداشتهایازمترمکعبمیلیون79جوییصرفهپیشنهادیطرحباهمراهکشاورزیآبمصرفدرجوییصرفهبرایقانوننویسپیشارائه
استانگفتگویشورایدرطرحجهتآنساخت آمادهوکارشناسیبررسیبرایگفتگوشورایدبیرخانهبهمشهدشهرستانزیرزمینیآبهای
غذایی،صنایعاوّلیهموادوکشاورزیمحصوالتسالمتپایشبرایسالمتسپاهایجادجهتسازیزمینهوجلساتبرگزاری

وورتمشهستندخبرهخودشانکاریدرحوزهواندرکاردستکهاقتصادیفعّاالنودانشگاهیکارشناسانوصاحبنظرانبافوقمواردیهمهدر*
.استشدهاستفادههمکاریبرایایشاناشتیاقوهمفکریاز

پرستسروظایفشرحدرهمانطورکهوشدهبموقعومؤثّرارتباطاتبرقراریصرفاجرائیوفکریتوانازبخشی،شدهاشارهکارهایانجامبرای*
بابازرگانیتاقاارتباطمطلوبنحوبهشودمیتالشکهاستشدهتعریفدفترای وظایفمهمّتری ازدولتیارگانهایبارابطه،آمدهدفترکشاورزی

.گرددتقویتگذشتهازبیشجهادکشاورزیسازمان

:در شرح وظایف جاری دفتر کشاورزی مهمّترین موارد عبارتند از 
مدیریت رابطه با ارگانهای دولتی ذیربط در  رصه 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  ملی
شناسایی ایرانیان متخصّص و داوطلب همکاری خارج از کشور در استان و ایجاد ارتباط با آنها
 سازی تجارت خارجی استانتالش برای تسهیل و بهینه

: خالصه ای از مهمترین اقدامات دفتر کشاورزی به شرح زیر می باشدهمسو با اهداف اجرایی باال  

1396ماه اول 3دفتر کشاورزی در 
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دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری

اسالمیکشور  هایتجاریرسانیاطالعپایگاهاندازیراهپیگیری•

سیونکمیکمکباروسیهوایرانتجاریروابطتوسعههمایشبرگزاریبرنامه ریزی•

رضویخراسانصادرکنندگاناتحادیهواتاقتجارت

ابگزارشیتهیهمنظوربهروسیهوایراناستان   هایواقتصادیآمار  هایگردآوری•

ایرانروسیهاستان   هایتطابقهدف

مششبرنامهسال   هایدررضویخراساناستانصادراتتوسعهبرنامهگزارشارائه•
تجارتکمیسیوندر
یاقتصاددفتربرایرضویخراساناستانصادراتتوسعهبرنامهازگزارشتهیه•

کشورسراسراستاندارانهمایشدرارائهمنظوربهاستانداری
ایهفرصتوروسیهتاتارستانجمهوریتجاریواقتصادیوضعیتازگزارشتهیه•

ایرانرویپیش

ای تنشسایهدرقطربهصادراترویپیشفرصت   هایوتجاریتحوالتگزارش•

 ربیائتالفباکشور

لوکزامبورگوبلژیکاقتصادخصوصدرنکته24گزارش•
گزارش45: 1396ماهه سال 10گزارشات تهیه شده در 

نفر94: 1396ماهه سال 10تعداد مراجع در 
ز فران: 1396ماهه سال 10موضو ات  مده در 

اتاقبهکنندهمراجعهاقتصادیفعالی ازنفر45برایمشاورهارائه•
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دفتر تحقیقات اقتصاد و توسعه

تهیه گزارش های 
آماری تهیه گزارش هاای 

آماری و تحلیلی

تهیه گزارش های 
تحلیلی
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دفتر تحقیقات اقتصاد و توسعه

: گزارش  آماری اختصاصی دفتر تحقیقات اقتصاد و توسعه با عناوین  51تهیه  : الف 
وضعیت دارا یی های مالی دولت•
شاخص های نیروی کار در ایران•
ساله و بیشتر بر حسب بخش های اقتصادی در کشورهای منتخب15شاغالن •
 GDPسهم صادرات و واردات کاال در کشور از •
برند برتر دنیا100•
پزشک و تخت بیمارستان در ایران •
منابع آب شیرین و بهره وری آب در کشورهای جهان•
مقایسه صادرات کل کاالهای صنعتی و واردات ماشین آالت و لوازم حمل ونقل در ایران•
سهم بخش های مختلف اقتصادی از تغییر در مانده تسهیالت اعطایی بانکی•
تعداد مجوز های بهره برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت•
اشتغال مجوزهای بهره برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت •
سرمایه مجوز بهره برداری صادره به تفکیک گروه فعالیت •
 GDPسهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آالت و ساختمان از•
سهم اشتغال در ساخت صنعتی بر اساس سطح فن آوری در کشورهای منتخب •
نسبت صادرات به واردات بر اساس سطح فن آوری در کشورهای منتخب •
های منتخبسهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کاالهای ساخت صنعتی بر اساس سطح فن آوری در کشور•
خبسهم صادرات کاالهای ساخت صنعتی از کل صادرات کاال بر اساس سطح فن آوری در کشورهای منت•
سهم ارزش افزوده ساخت صنعتی بر اساس سطح فن آوری در کشورهای منتخب •
جنـوبی و  نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر بخش به ارزش افزوده ایجاد شـده در همـان بخـش در کـره    •

ایران
توزیع هزینه های تحقیق و توسعه درتمام فعالیت های اقتصادی در کشورهای منتخب •
سهم نیروی کار صنعت از جمعیت شهری در کشورهای منتخب•
سهم صادرات کاال و خدمات در کشور از صادرات کاال و خدمات در جهان•
بازه زمانی طالیی اشتغالزایی در ایران و کره جنوبی چگونه گذشت؟•
ارزش افزوده بخش های صنعت و نفت در ایران •
انده اند؟کشورهای خواهان توسعه در نیم قرن اخیر چه اقداماتی را جهت خروج از اقتصاد کشاورزی به انجام رس•

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



گذر از اقتصاد کشاورزی به سوی اقتصادی صنعتی یا خدماتی؟•
سرانه واردات کاالهای مصرفی در ایران•
در ارزش افزوده در کشورهای منتخب R&Dشدت استفاده از •
در کشورهای منتخب  GDPسهم هزینه های نظامی از •
موجودی سرمایه خالص اضافه شده در هر سال نسبت به سال قبل در ایران•
سهم تجارت کاال و خدمات کشورها از تجارت کاال و خدمات در جهان•
رشدهای پایین، نامنظم، ناپایدار و بی ثبات اقتصاد ایران و مقایسه آن دیگر کشورها•
1279-1345ارزش مبادالت خارجی کشور سالهای •
( 2017)وضعیت شاخص های فضای کسب و کار در کشورهای منتخب در سال •
صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در ایران•
ظرفیت تولید فوالد در کشورهای منتخب•
تَن کارکن و بیشتر10ارزش کل مواد خام و اولیه مصرف شده در کارگاه های صنعتی •
ترکیب واردات گمرکی بر اساس نوع مصرف•
تَن کارکن و بیشتر 10ارزش صادرات کاالهای تولید  شده   در کارگاه های صنعتی •
تَن کارکن و بیشتر10مصرف کل انرژی در کارگاه های صنعتی •
در کره جنوبی تعداد شاغالن و بنگاه ها برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن در بخش ساخت صنعتی•
عملکرد تُن در هر هکتاردر  محصوالت کشاورزی در کشورهای منتخب•
صادرات بر اساس سایز بنگاه ها در کره جنوبی •
فاکتورهای اقتصادی در بخش ساخت صنعتی بر اساس سایز بنگاه ها در آلمان•
نسبت طول خطوط راه آهن به مساحت کشور در کشورهای جهان•
نسبت ارزش افزوده بخش ساخت صنعتی به ساختمان در کشورهای منتخب•
تسهیالت مالی دریافتی کوتاه مدت و بلندمدت در شرکت های بورسی•
نفـر  10ی ارزش تولیدات، تولیدات فروش رفته و صادرات کاالهای تولید شـده در کارگـا ههـای صـنعت    •

کارکن و بیشتر بر حسب فعالیت
ه نفر کارکن و بیشتر در ایـران و کـل کارگـا   10ارزش فروش کاالهای تولید شد ه کارگا ههای صنعتی •

های صنعتی کره جنوبی
(   2018)شاخص های محیط کسب و کار سال •
درآمد و هزینه های کسب و کار در بخش ساخت صنعتی در کره جنوبی•

گزارش  آماری اختصاصی دفتر تحقیقات اقتصاد و توسعهادامه عناوین 

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



: تهیه چهارده گزارش تحلیلی مختص دفتر اقتصاد و توسعه  با عناوین  : ب 

مواردی بر گزارش نقش دولت کره جنوبی بر تولد و رشد بنگاه های بزرگ•
نگاهی بر گزارش بنگاه های کوچک و متوسط روزنامه تعادل•
ریشه های توسعه نیافتگی در ایران•
انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده •
استانداردسازی علت یا معلول توسعه نیافتگی•
ورعدم درک و شناخت از نقش اساسی توسعه اقتصادی و صنعتی، ریشه بحران های متعدد امروز کش•
تغفلت از بخش حمل و نقل در کشور نتیجه غفلت از تهیه برنامه توسعه صنعتی در کشور اس•
ناکارآمدیهای تصمیم سازی و بحران مصرف بدون تولید در ایران•
بحران تصمیم سازی و نادیده گرفته شدن بخش خصوص درایران•
تصمیم گیری های متمرکز اقتصادی، یگانه راه خروج از بحران های متعدد کشور•
اثرات پسین و پیشین توسعه صنعتی و بخش تولید واقعی در جوامع•
برندینگ و نظم نوین جهانی•
ویتوسعه صنعتی، بخش خصوصی و رنج کشورهای توسعه نیافته از عدم وجود یک سازماندهی ق•
ران های کشوراعتقاد واقعی به بخش خصوصی و بازگشت اعتماد از دست رفته به آن یگانه راه خروج از بح•

: تحلیلی با عناوین  -تهیه چهار  گزارش ویژه آماری: ج 

سهم صادرات کاال و خدمات در کشور از صادرات کاال و خدمات در جهان•
بازه زمانی طالیی اشتغالزایی در ایران و کره جنوبی چگونه گذشت؟•
تعداد شاغالن بخش صنعت در ایران، کره جنوبی، آلمان و ترکیه•
صنعتی شدن نیم بند و بحران و ناپایداری اشتغال در ایران•

دفتر تحقیقات اقتصاد و توسعه
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



مصوباتردیف

وضعیت مصوبهنوع مصوبه

ملی و 
فراگیر

اجرا شدهاستانی
درحال پ

یگیری
اجرا 
نشده

1

وفتگشورایا ضاءترکیبدرتغییربارابطهدرکشورتوسعههایبرنامهدائمیاحکامقانون12مادهگردیدمقرر
.شودارسالشوراا ضاءبرایدولتهیاتدرمصوباتطرحنحوهوخصوصیبخشودولتگوی



2

بخشودولتگویوگفتشورایدرجواهریمحمدرضاحسینی،حس یزدانبخش، بداهللآقایان ضویت
ودولتگویوگفتاستانیشوراهایجلساتادارهنحوهدستورالعمل1مادهدبند4قسمتموضوعاستانخصوصی
.گرفتقرارتصویبمورد(16/11/1390مصوبکاروکسبمحیطبهبودقانون13مادهتبصره)خصوصیبخش

3

و شهرداری با 5نظر به ضرورت تعیی  تکلیف صنایع مستقر در محور غرب مشهد و اختالف فی مابی  کمیسون ماده 
قانون رفع موانع تولیأد و مصأوبه ابالغأی هیأات محتأرم دولأت در سأفر        55صنایع ای  محور و با  نایت به ماده 

به مشهد و سایر مستندات موجود در فرآیند شکل گیری پرونده، مقأرر گردیأد حسأب    1391اردیبهشت ماه سال 
م ذیربط و دستور و تاکید استاندار محترم با رویکرد حل و فصل اختالفات موجود جلسه ای با حضور مسئولی  محتر

رانأی  یا نمایندگان تام االختیار ایشان، از جمله معاونی  محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منأابع  و امأور  م  
، راه و شهرسازی، فرمانداری مشهد، شورای شهر، سأازمان  5استانداری، دستگاه قضایی، شهرداری، کمیسون ماده 

صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، محیط زیست، اتاق بازرگانی، صأنایع، معأادن و کشأاورزی، خانأه     
ص صنعت و معدن، انجم  مدیران صنایع، گروه صنایع محور غرب در محل دبیرخانه شورا تشکیل شأود و در خصأو  

واحد و کلیه واحدهای صنعتی محور غرب و و جوه مأورد درخواسأت   35موضو ات مطرح شده بویژه تعیی  تکلیف 
شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده و شاخص های تعیی  شده در اینخصأوص بررسأی و زمینأه حأل و فصأل      

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



اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی        
1396ماهه 6

اطالعاتارسالحالدرمصوباتباقی

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



4

ضوعمو)خصوصیبخشودولتگویوگفتاستانیشوراهایجلساتادارهنحوهاصالحیالعملدستوراصالحیموراد
مورخص/1977/27شمارهنامهبموجبکه(16/11/1390مصوبکاروکسبمحیطبهبودقانون13مادهتبصره

وکاتنر ایتضرورتبرومطرحجلسهدربود،گردیدهابالغایرانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق16/3/96
.گردیدتاکیداصالحیموارد



5
وگفتاستانیشوراهایجلساتادارهنحوهاصالحیدستورالعمل1مادهدبند4قسمتموضوعجدیدا ضاء ضویت
وگفتشورایدر(16/11/1390مصوبکاروکسبمحیطبهبودقانون13مادهتبصره)خصوصیبخشودولتگوی
.گرفتقرارتصویبمورداستانخصوصیبخشودولتگوی



6

یخصوصبخشودولتگویوگفتاستانیشوراهایجلساتادارهنحوهاصالحیدستورالعمل4مادهاجرایضرورتبر
جلسه،3تاحداکثروخاصموارددرنمایندها زامخصوصدرمادهای 1تبصرهوشورااصلیا ضاءحضوربرمبنی
ضورحکها ضاییواسالمیشورایمجلسمحترمنمایندگانحضورموضوعشورادبیرخانهگردیدمقرروشدتاکید
.کندپیگیریمکتوببصورتدارندجلساتدرکمرن 



اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

7

زیستحظاتمالرعایتبرتاکیدضمناستان،اشتغالوتولیدازحمایتضرورتواقتصادیشرایطبهتوجهبامشهدغربمحورصنایعباارتباطدر
یااساییشنکارتاصولی،موافقتبرداری،بهرهپروانهمدارکازیکیدارایکهمشهدغربمحوردرمستقرواحدهایکلیهبرایگردیدمقررمحیطی

سالدرزیرانومحترمهیاتمصوبهوفقصنعتیمجازفعالیتعنوانباکارپایانموجود،تولیدیفعالیتادامهجهتباشندمیصنعتیتاسیسجواز
زیستهایشاخصواستانداردهارعایتصورتدرمشهد،غربمحوردرمستقرصنعتیواحدهایهایفعالیتتداومممنوعیترفعبرمبنی91

وموجودنعتیصفعالیتتغییربرمبنیصنعتیواحدخواستدرصورتدراستبدیهیشود؛صادردیگریالزامهیچبدونشهرداریتوسطمحیطی،
زماندرتفصیلیطرحهایسرانهبراساسمحدودهبهورودعوارضجدیدودیگرغیرصنعتیفعالیتهرگونهانجاموکاربریتغییربرایمجوزاخذ

تفصیلیطرحکمیسیون21/5/1394مورخمصوبهاینکهضمنشدخواهدپرداختروزنرخبهدیگرکاربریهایازهریکبهصنعتیازکاربریتغییر
قیدچهیبدونومحیطیزیستهایشاخصواستانداردهارعایتصورتدرصرفاًصنعتیکاربریتثبیتبرمبنی(5مادهکمیسیون)مشهدشهر

اجرایومسیربازگشاییدرتسریعجهتنیزغربمحوردرمستقرواحدهایگردیدمقررهمچنینضمناً.گیردقراراقدامموردگردیدمقرردیگری
بهتوجهبارامحدودهبهورودسهمازشدهآزادمتراژمیزانونمودهسازیآزادرامصوبطرحمسیردرمیزانآزادیبزرگراهساماندهیهایپروژه

بعنوانشهرداریتوسطصادرهفعالیتکارپایاندرمحدودهبهورودسهمازشدهآزادمتراژبودنبیشترصورتدروکسرصنعتیموجودفعالیت
ازهرداریشحقوقاتبایستمیمسکونی،یاتجاریبهصنعتیازکاربریتغییرجهتمالکدرخواستارائهزماندروشودمیمنظورمالکینطلب
ورکسعرصه،بابتازشهرداریحقوقاتازبخشیعنوانبهمالکتوسطشدهآزادهمتراژومحاسبهعملمالکروزضوابطاساسبرعرصهبابت

.گرددپرداختمالکتوسطالباقی



8

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 
بخش  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

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



اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



دبیرخانههباستانکشاورزیو،معادنصنایعبازرگانی،اتاقآبوکشاورزیکمیسونتوسطکهاستانپروتئینعرضهپایانهایجادطرحکلیات•
ایندرتدولمحترمهیاتمصوبهوطرحاجرایضرورتواهمیتبهنظرشدومقررگرفتقرارتصویبموردبودگردیدهپیشنهادگووگفتشورای
حضورباواستانکشاورزیجهادسازمانمسئولیتباکارگروهیجلسه،اینبرگزاریازبعدروز15ظرفمدتحداکثررابطه،

کلادارهزیست،محیطکلادارهشهرسازی،وراهکلادارهمشهد،شهرداریاالختیارتامنمایندگان
وتشکیلکارگروهاینتشخیصحسبذیربطدستگاههایسایروطرحمجریواصنافاتاقدامپزشکی،

تلقیشورامصوبهعنوانبهکارگروهاینمصوبهنمایند،اقدامدرخواستموردزمینتکلیفتعیینبهنسبت
.گرددمی

امتیازاتازگیریبهرهمنظوربهورضویخراسانفناوریوعلمویژهمنطقهاساسنامهتصویببهعنایتبا•
اجرایدررااساسنامهاینضوابطکلیهذیربطاجراییدستگاههایوطرحمجریگردیدمقررمنطقه،این

.نمایندلحاظاستانپروتئینعرضهپایانهایجاد
پیشنهادگووتگفشورایدبیرخانهبهصادرکنندگاناستاناتحادیهتوسطکهکارخانهتولیدبدونپروانهصدورمجوزطرحاصلیهدفاینکهبهنظر•

خالی،هایازظرفیتاستفادهبرندینگ،توسعه،بودگردیده
اساسبرتثابگذاریسرمایهبدونچرخهدریکصرفامحصولبهاولیهموادوتبدیلاستکارخانجاتمحصوالتبازاریابیودرگردشسرمایهتامین

گیریپیراطرحاینموضوعنامهآیینابالغدرتسریعموضوعاستانتجارتوومعدنصنعتسازمانگردیدمقررلذاشود،میانجامبرندمدنظر
.نمایند

دبیرخانههباستانکشاورزیومعادنصنایعبازرگانی،اتاقمالیتامینوگذاریسرمایهکمیسونتوسطکهخزانهتسویهاوراقصدورفراینددر•
درپیمانکارانتوسطابرازیمالیاتبودنقطعیبهتوجهبا،1396سالبودجهقانون5تبصرهوبندباستنادبودگردیدهپیشنهادگووگفتشورای

سایروکشورمالیاتیسازمانبهقطعیهایبدهیجزوپیمانکارانتوسطمالیاتیاظهاریخودمبالغکهگردیدمقررومالیاتی،توافقاظهارنامه
.گرددفراهمبدهیتهاترامکانوگردیدهلحاظاجراییهایدستگاه

رفظحداکثرموضوعاهمیتبهباعنایتگردیدمقررخزانه،تسویهاوراقصدورفرآیندخصوصدراصالحیپیشنهاداتارائهموضوعخصوصدر•
شورااینازینمایندگبهاستانخصوصیبخشودولتگویوگقتشورایدبیرخانهمسئولیتباکارگروهیجلسه،اینبرگزاریازبعدروز10مدت

وصیخصوتعاونیحقوقیوحقیقیاشخاصنمایندگانوامورمالیاتیکل،ادارهدارائیواقتصادیامورسازماناالختیارتامنمایندگانحضوربا
پیشنهاداتومایندناقدامگووگفتشورایدبیرخانهپیشنهاداتوخزانهتسویهاوراقصدورفرآیندبررسیبهنسبتوتشکیلموضوعاینبامرتبط
واراییدواقتصادامورمحترموزیربهشوراواستانداریطریقازاستانخصوصیبخشودولتگویوگفتشورایمصوبهعنوانبهشدهنهایی
.گرددمنعکسکشورخصوصیوبخشدولتگویوگفتشورایرئیس
ادرات،دفترصبانکبارضویخراسانکارانآلومینیومصنایعتعاونیشرکتاولیهموادوارداتسفارشثبتقراردادموضوعبارابطهدرگردیدمقرر

بانکهایهماهنگشورایوصادراتکاران،بانکآلومینومصنایعتعاونیشرکتتعاون،دعوتاتاقبارضویخراساناستانداریاقتصادیامورهماهنگی
آورندبعملالزمپیگیریمرکزطریقازاستاندرتفاهمعدمدرصورتونمایدفصلوحلگفتگووتفاهمطریقازوراپیگیریموضوع



اهم مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



:توافقات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت و گو به شرح زیر مورد تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد
ور مالیااتی  اما 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 شود2-
د و در ن باشا رفتار سیستم مالیاتی در خصوص تسویه بدهی های مالیاتی از طریق پرداخت نقدی مالیاات و از طریقتهااتر و صادور اوراق تساویه بصاورت یکساا      3-

د،بخشاودگی کال   باشمای  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
الغ گردد تا امکان ابن توسط اداره کل امور مالیاتی استان صورتجلسه صدور او راق تسویه خرانه بایستی به حوزه های مالیاتی اداره کل و شهرستانهای تابعه استا4-

.استفاده از این توافقات در سطح استان فراهم شود
ی در یک اساتان  تلبه منظور کاهش هزینه های تردد به مرکز و تفویض برخی از اختیارات ملی به استان پیگیری شود تادر مواردیکه دستگاه طلبکار و بدهکار دو5-

.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
عاوت  ن با دآبا هدف استفاده از ظرفیت های موجود همایشی با موضوع تسری استفاده از ظرفیت اوراق تسویه خزانه جهت پروژه های غیر عمرانی و چالش های6-

.از جناب آقای دکتر اکرمی معاون  محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برگزار شود 
اماه،  چاون نرخن 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 رضوی8-

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

خادمات  شاامل ) 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
مودی اباالغ  برگ های تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که تا کنون قطعی و به(د.آژانس برای مشتریان به صورت جداگانه صادر گردیده است، محاسبه گردد

1506تصمیم گیری تفاهمنامه شماره . / نشده، مبنا باشد
باه  ران مشاهد ذیمقرر گردید انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی، اتحادیه هتل دارانمشهد و اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمانپ9-

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 
 LEDصانفی و  .متر به طوری که حد باالی تابلو از سطح معبر از شش متر تجاوزننماید2مترباشد، عرض تابلو شناسایی حداکثر 3واحدهایی که ارتفاع آن بیشتر از 

مقرر گردید مسئولیت تایید و استانداردسازی رنگ های مورد استفاده در تابلوهای 11-
کیفیت تابلوهای مذکور توسط اداره کل استاندارد استان صورت پذیرد
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ازان با  با عنایت به اختالف فی مابین تامین اجتماعی و انبوه سازان در زمینه چگونگی کسر میزان حق بیمهاز قراردادهای مشارکتی انبوه س1-:مصوبات ( ب
ی طیضون رشهرداری و با توجه به توضیحات مسئول ین ذیربط اداره کل تامین اجتماعی و در نظر گرفتن ماهیت کار، مقرر گردید استانداری محترم خراسا

ب شورا قرار  توافقات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت و گو به شرح زیر مورد تصوی( 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 بدهی1: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  کمقانون 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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گفتگاوی  کمیسیون صنایع و معادن مجلاس شاورای اساالمی و شاورای    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

ح ذیال مای   اعضاء کمیته مشترک همکاری باه شار  ( 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

یرد و دبیرخانه کار گبهمقرر 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 اتاقشورای گفت و گو موظف گردید

.نمایدشورای اسالمی به صورت مکتوب پیرامون موضوعات زیر منعکسبازرگانی،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 مالیات2-1-
قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آالینده38ماده 1تبصره 2-2-
تعدد نهادهای نظارتی و تعدد مراجعات بازرسان دستگاهها2-3-
(تولید بدون کارخانه)صدور پروانه بدون کارخانه2-4-
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار7اجرایی شدن ماده 2-5-
برنامه ریزی صحیح برای کنترل صدور مجوزهای تولیدی بیشتر از نیاز بازار داخلی وکشورهای هدف2-6-
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 خصوصی2-8-
ایجاد بودجه خاص برای بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آنکاهش سهم کارفرما به منظور حمایت از تولید2-9-
قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه پرداخت مالیات فعاالن147ماده 3تبصره 2-10-

ایجااد  11-2-1اقتصاادی دبیرخانه شورای گفتگوی دولات و بخاش خصوصای   : توزیع نسخ03: کد مدرک-10QMS-RE-75: تاریخ بازنگری02: شماره بازنگری-1396-03
قه نزد بانک هاا  توسعه برندهای ملی و پذیرش دارایی های نامشهود به عنوان اعتبار و وثیقوانین مرتبط با مالکیت فکری و ارزش گذاری دارایی های نامشهود به منظور کمک به

از شرکت های پیشرو و شرکت های دانش بنیانبا هدف حمایت
پیشنهاد تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت2-12-
دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی2-13-
اختصاص و تصویب اعتبارات الزم به سازمان توسعه تجارت به منظور انجام تعهدات سنواتگذشته سازمان در پرداخت جوایز صادراتی2-14-
فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها2-15-
ساله واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافت20شفاف سازی معافیت های 2-16-
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عدم تناسب اخذ حقوق دولتی از معدنکاران با میزان استخراج واقعی ساالنه2-17--
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 معادن14ماده 4اجرای تبصره 2-19-
قانون اصالح قانون معادن5ماده 3اجرای تبصره 2-20-
هااصالحات الزم در ترکیب اعضای شورای معادن تفویض شده استانی با رویکرد مشارکت بخشخصوصی در تصمیم گیریها و تصمیم سازی2-21-
قانون اصالح قانون معادن6ماده 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 معادن16اجرای ماده 2-25-
شناسایی و ایجاد ماهیت تنبیهی برای عدم اجرای قوانین2-26-
اصالح قوانین مربوط به یارانه هایی که به صندوقهای حمایتی اختصاص می یابد در جهتحمایت از تولید2-27-
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نظر خواهی از بخش خصوصیهنگام تدوین قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها3و 2اجرای مواد 2-28-
واقعی شدن نرخ ارز به منظور واقعی شدن توان رقابت بین المللی صنایع کشور2-29-
تصویب قوانین حمایت از تحریک تقاضا در داخل کشور و تشویق به خرید کاالهای داخلی2-30-
وضع قوانین و مقرراتی به منظور الزام بخش دولتی به پذیرش رایزنان بازرگانی و نمایندگانوزارت امور خارجه منتخب از بخش خصوصی2-31-
توزیع نامناسب بودجه های دولتی در استان خراسان رضوی2-32-
قانون مالیات های مستقیم در خصوص هیات های حل اختالف مالیات244ماده 2بند 2-33-

و 1اجرای ماواد  34-2-دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: توزیع نسخ03: کد مدرک-10QMS-RE-75: تاریخ بازنگری02: شماره بازنگری
ر چاارچوب  قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصای را کاه د  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتباط با تسویه همزمان بدهی های2

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 وری2-35-
اختصاص یارانه حمل و نقل جهت کاهش بهای تمام شده محصوالت2-36-
قانون رفع موانع تولید در ارتباط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان34اجرای ماده 2-37-
حضور مستمر نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانخراسان رضوی2-38-
اخذ پایانکار برای واحدهای صنعتی و تولیدی که در حریم شهرها قرار دارند2-39-




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


