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ٖثشٌضاسی یه خّؼٝ ٞیأر ٕ٘بیٙذٌب 

 ٝسئیؼٝٞیأر ثشٌضاسی یه خّؼ 

 خّؼٝ ػشبد دیـٍیشی ٚ ٔمبثّٝ ثب ثیٕبسی وشٚ٘ب دس اسبق ٔـٟذثشٌضاسی 

 ٕٞدٛاس٘ـؼز سخللی ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی ٔـىالر ٔشصی اػشبٖ خشاػبٖ سضٛی ثب وـٛسٞبی ثشٌضاسی 

 ٔـٟذوٕیؼیٟٛ٘بی اسبق ؿٛسای دثیشاٖ ٘ـؼز ثشٌضاسی 

 وشٚ٘ب ٚ سٟیٝ ػجذ دسٔب٘ی اػشبٖ خٟز ٔمبثّٝ ثب ٚیشٚع ٔشاوض الشلبدی ٚ اسبق ثبصسٌب٘ی خشاػبٖ سضٛی ثٝ فؼبالٖ وٕه
 ٔؼیـشی ثشای خب٘ٛادٜ ٞبی وٓ ثضبػز
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 ػٌَاى کویسیَى
تارید  
 تزگشاری

 هػَتات هْن

 99/02/03 اًزصی

 ْٔمشس ؿذ دیـٟٙبدار وٕیؼیٖٛ دسخلٛف ثحشاٖ وشٚ٘ب ثٝ اػشحضبس سئیغ ٔحششْ اسبق ثبصسٌب٘ی، دثیش ٔحششْ اخشائی اسبق  ٚ سئیغ  ٔحشش
 .دثیشخب٘ٝ ؿٛسای ٌفشٍٛی دِٚز ٚ ثخؾ خلٛكی ثشػذ

 ٚ  ٔمشس ؿذ دس خّؼبر ثؼذی اص ٔؼئٛالٖ اداسار وُ سبٔیٗ اخشٕبػی، داسایی، ثب٘ه ٞب، ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ ٚ ثٛدخٝ، ؿٛسای ٌفز ٚ ٌٛی دِٚز
 .ثخؾ خلٛكی اػشبٖ، اػشب٘ذاسی ٚ ػبیش ٔجبدی ری كالح  خٟز حُ ٚ فلُ دػٛر ؿٛد

ذسهات فٌی هٌْسسی ٍ 
 ػوزاى

99/02/22 

وٙٙذ اسایٝ ؿٟشداسی سخفیفبر اػٕبَ ثب ساثغٝ دس سا خٛد ٞبی دیـٟٙبد ػبخشٕبٖ كٙؼز ثب ٔشسجظ ٞبی ا٘دٕٗ ٔمشسٌشدیذ. 
ٕ٘بیٙذ اػالْ سا فشٚؽ دیؾ دادٞبی لشاس ثحث دس ٔبطٚس فٛسع ؿشایظ ٌشدیذ ٔمشس. 
ٔلٛة خلٛكی ثخؾ ٚ دِٚز ٌٛی ٌفز ؿٛسای عشیك اص وٝ) اخشٕبػی سبٔیٗ ػبخشٕب٘ی ٞبی ثیٕٝ وٕیؼیٖٛ خب٘ٝ دثیش ٌشدیذ ٔمشس 

 .ٕ٘بیذ سػب٘ی اعالع سا ( ٌشدیذٜ

 99/02/11 گززضگزی
ثٝ ٔىبسجٝ عی خٕغ ثٙذی، اص دغ سب دٞٙذ اسائٝ وٕیؼیٖٛ ثٝ وشٚ٘ب ثحشاٖ خلٛف دس سا خٛد ٔؼشٙذار ٚ دیـٟٙبدار ٔحششْ اػضبء ؿذ ٔمشس 

ٖ ٞبی  .ٌیشد ا٘دبْ الصْ دیٍیشی ریشثظ اسٌب
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 ػٌَاى کویسیَى
تارید  
 تزگشاری

 هػَتات هْن

 99/02/11 کطاٍرسی ٍ آب

سػیذ وٕیؼیٖٛ اػضبی سلٛیت ثٝ ٘ظش ٔٛسد وبسٌشٟٚٞبی ٕٞشاٜ ثٝ ٞب ثش٘بٔٝ ،1399 ػبَ دس وٕیؼیٖٛ سٚی دیؾ ٞبی ثش٘بٔٝ اسائٝ ثٝ ٘ظش 
ثٝ سا ٔٛضٛع ؿفبف كٛسر ثٝ فؼبِیز، سٚی دیؾ ٔـىالر ٚ ٔؼبئُ خلٛف دس الشلبدی فؼبِیٗ یب ثخؾ سـىّٟبی اص یه ٞش ٌشدیذ ٔمشس 

 .ٌشدد ٔٙؼىغ وـبٚسصی خٟبد ٔحششْ ٚصیش ثٝ سب اسائٝ، اسبق آة ٚ وـبٚسصی وٕیؼیٖٛ ثٝ دیـٟٙبدی ساٞىبسٞبی ٕٞشاٜ
دس سضٛی خشاػبٖ اسبق آة ٚ وـبٚسصی وٕیؼیٖٛ ٔحششْ سییغ ٚ صػفشاٖ كبدسوٙٙذٌبٖ اسحبدیٝ ٔحششْ سئیغ سٛضیحبر ثٝ ػٙبیز ثب 

 صػفشاٖ كبدسوٙٙذٌبٖ ثشای ٌزؿشٝ ػب2َ دس وٝ ٘شخ ایٗ ٔـىالر ثٝ ٘ظش ٚ خبسی ػبَ دس صػفشاٖ ٌٕشوی دبیٝ ٘شخ اكالح ٚ سؼذیُ خلٛف
 ٚ ٌیشد لشاس ٔذ٘ظش ٌٕشن دس خٛداظٟبسی وٝ ؿٛد دیـٟٙبد صػفشاٖ، ٚ اسص لیٕز ٘ٛػب٘بر ثٝ سٛخٝ ثب ٌشدیذ ٔمشس اػز، ٕ٘ٛدٜ ایدبد

 .ثبؿذ دبػخٍٛ اظٟبسوشدٜ وٝ ػذدی ٔجٙبی ثش كبدسوٙٙذٜ
ثبصاس دس وـبٚسصی ثخؾ دس فؼبَ ؿشوشٟبی حضٛس صٔیٙٝ ٚ وـبٚسصی ثخؾ دس ٌزاسی ػشٔبیٝ ٔٛضٛع وٕیؼیٖٛ آسی خّؼٝ دس ٌشدیذ ٔمشس 

 .ٌیشد لشاس ثشسػی ٚ ثحث ٔٛسد ػشٔبیٝ
وبسخب٘دبر، ایٗ سٚی دیؾ ٔـىالر ٚ ٔؼبئُ خلٛف دس اػشبٖ عیٛس ٚ داْ خٛسان وبسخب٘دبر ا٘دٕٗ ٔحششْ دثیش سٛضیحبر ثٝ ػٙبیز ثب 

 دیـٟٙبدی ساٞىبسٞبی ثب ٕٞشاٜ ای ٚیظٜ ثؼشٝ عی ٚ ثشسػی وٕیؼیٖٛ آثضیبٖ ٚ عیٛس داْ، وبسٌشٜٚ دس سخللی كٛسر ثٝ ٔٛضٛع ٌشدیذ ٔمشس
 .ٌشدد ٔٙؼىغ وـبٚسصی خٟبد ٚصاسر ٚ ایشاٖ اسبق ثٝ

  99/02/23 تجارت

  99/02/28 هؼسى ٍ غٌایغ هؼسًی
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ػٌَاى  
 هزاسن/ّوایص/جلسِ

تارید 
 تزگشاری

هحل  
 تزگشاری

 اّن هثاحث هطزٍحِ ٍ هػَتات

کارگروه توسعه صادرات 
 غیرنفتی

 استاًذاری 99/02/10
 گورک تَسط 1398 سال هاِّ 12 در استاى خارجی تجارت تحلیلی گسارش ارائِ -
 اقالم برخی ٍاردات ٍ صادرات هوٌَعیت زهیٌِ در تجار هطکالت -
 ترکوٌستاى هسیر از کاال تراًسیت هطکل -

بررسی مشکالت  دو جلسه 
مرزی استان با کشورهای 

 همجوار

99/02/25 

99/02/29 

اتاق بازرگاًی  
 هطْذ

 ترکوٌستاى ٍ افغاًستاى کطَر دٍ با استاى هرزّای هسائل ٍ هطکالت بررسی ٍ اًذیطی ّن -
 الوللی بیي ًقل ٍ حول ّای ضرکت صٌفی اًجوي ّوکاری با دٍغارٍى هرزی پایاًِ در تْذیذّا ٍ ّا ظرفیت ّا، چالص گسارش ٍ پاٍرپَیٌت ارائِ -
 هطْذ اتاق عوَهی رٍابط ٍاحذ ٍ

رویدادهای تجاری کمیته 
 خارجی استان

 صوت سازهاى 99/02/28
 خصَصی بخص ٍ دٍلتی ًْادّای تَسط ٍیذئَکٌفراًس ٍ هجازی صَرت بِ آًْا اًجام ًحَُ ٍ 1399 سال تجاری رٍیذادّای برگساری پیطٌْاد -
 اطالعاتی باًک تکویل جْت صوت سازهاى بِ استاًی خارجی تجارت ّای برًاهِ برگسارکٌٌذگاى ٍ هجریاى هعرفی -

 تؼساز اطالع رساًی ّا تؼساز هطاٍرُ ّا تؼساز گشارش ّا

2 5 12 

 :گزفتِ اًجام هْن اقساهات

  ّای تزًاهِ ،1400-1399 سال زر غیزًفتی غازرات ّسفگذاری تحث تِ راجغ تاسرگاًی اتاق ًظز اػالم سهیٌِ زر «استاى غازرات تَسؼِ کارگزٍُ» هػَتات اجزای پیگیزی•

 ّا، آى اجزای تزای اتاق پیطٌْازات ٍ 1399 سال زر استاى ذارجی تجارت تزٍیج

   اتاق هحتزم ریاست تِ ارائِ جْت  «استاى ٍ کطَر هزسّای ذاظ ٍ ػوَهی هطکالت تزرسی» گشارش تْیِ زر هطارکت•
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 :12کمیتٍ بىذ ب مادٌ 

 غَرتجلسِ هَضَػات هَرز پیگیزی ٍ تزرسی تارید جلسِ ػٌَاى جلسِ

کویتِ تٌس ب  

 12هازُ 

 1خّؼٝ ؿٕبسٜ 

   99/02/01ٔٛسخ 

 :اسبق ٌشدؿٍشی وٕیؼیٖٛ ػٛی اص خبػیاس ٌشدؿٍشی حٛصٜ دس وبس ٚ وؼت ٔخُ لٛا٘یٗ ثٝ سػیذٌی

ٜاخشٕبػی سبٔیٗ لبٖ٘ٛ 38 ٔبد 

ٜوـٛسی خذٔبر لبٖ٘ٛ 23 ٔبد 

ٜٞب دؼٕب٘ذ ٔذیشیز لبٖ٘ٛ 8 ٔبد 

 

 2خّؼٝ ؿٕبسٜ 

   99/02/13ٔٛسخ 

 :ٌشدؿٍشی حٛصٜ دس وبس ٚ وؼت ٔخُ لٛا٘یٗ ثٝ سػیذٌی ٔٛضٛع ادأٝ

ٜخٟبٍ٘شدی ٚ ایشاٍ٘شدی كٙؼز سٛػؼٝ لبٖ٘ٛ 7 ٔبدٜ 2 سجلش 

ٜآٟ٘ب ثش ٚ٘ظبسر ٌشدؿٍشی سبػیؼبر ٌزاسی ٘شخ ٚ ثٙذی دسخٝ سىٕیُ، اكالح، ایدبد، ٘بٔٝ آییٗ 23 ٔبد 

ٜا.ا.ج سٛػؼٝ ؿـٓ دٙدؼبِٝ ثش٘بٔٝ لبٖ٘ٛ 98 ٔبد 

٘ظبسر ٚ ٌشدؿٍشی سبػیؼبر ٌزاسی ٘شخ ٚ ثٙذی دسخٝ سىٕیُ، اكالح، ، ایدبد ٘بٔٝ آییٗ 1 ٔبدٜ ج ثٙذ  

 آٟ٘ب ثش

ٜٞب ؿٟشداسی لبٖ٘ٛ 55 ٔبدٜ 24 ثٙذ ثلش   
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 :دبیرخاوٍ ضًرای گفت ي گً

ضوارُ  
 جلسِ

تارید 
 جلسِ

 غَرتجلسِ هَضَػات هَرز تزرسی

 99/01/25 1جلسِ 

ثخـٟبی خجشٌبٖ ٘ظش اص ثشٌشفشٝ دیـٟٙبدی، ٞبی ساٞىبس اسائٝ ٚ وشٚ٘ب ٚیشٚع اص ٘بؿی دیذٜ آػیت ٚوبسٞبی وؼت ؿٙبػبیی ثشسػی اص حبكُ ٘شبیح خٕؼجٙذی  

 ریشثظ ٔجبدی ػبیش ٚ ؿٛسا ثٝ آٖ اسایٝ ٚ الشلبدی ٔخشّف

وبس سٚاثظ حٛصٜ دس آٖ سجؼبر ٚ وشٚ٘ب ٚیشٚع ثیٕبسی ثب ٔشثٛط ٔٛضٛػبر 

 

  ثش٘ضی ٚ ای عالیی،٘مشٜ وبسر اػغبی سٚیىشد ثب سسجٝ ٔشمبكی وبسآفشیٙبٖ ثٙذی سسجٝ 99/02/08 2جلسِ 

 99/02/15 3جلسِ 

ػبػشی ضشایت اػٕبَ ٕٞچٙیٗ ٚ خٛسؿیذی ٞبی ػبٔب٘ٝ اص ثشق سضٕیٙی خشیذ ادأٝ ٚ حفظ ثشای خٛسؿیذی ٞبی ػبٔب٘ٝ دیٕب٘ىبسی ٞبی ؿشوز دسخٛاػز 
   ا٘ـؼبثی خٛسؿیذی ٞبی ػبٔب٘ٝ حؼبثٟبی كٛسر دس

دٙیش" اص ٔحلَٛ ایٗ ٘بْ سغییش اص ٘بؿی ٔـىالر ٚ دیشضا دٙیش اػشب٘ذاسد سغییش دیشأٖٛ دبػشٛسیضٜ ِجٙی ٞبی فشآٚسدٜ وبسخب٘دبر سؼبٚ٘ی ؿشوز ٔؼبئُ عشح 
 ٔحلٛالر ثٙذی ثؼشٝ دس ٘بْ ٞشدٚ اص اػشفبدٜ ثش ٔجٙی سؼبٚ٘ی ؿشوز ایٗ دیـٟٙبد  ٚ آٖ؛ كبدسار دس "دیشضا سبدیًٙ" ثٝ "دیشضا
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ٍ اتالؽ، پیگیزی 
 زرذَاست اظْار ًظز 

49 

http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1399/sh-g-08-02-99.pdf
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 اتاق تاسرگاًی، غٌایغ، هؼازى ٍ کطاٍرسی ذزاساى رضَی

 :دبیرخاوٍ ضًرای گفت ي گً

ضوارُ  
 جلسِ

تارید 
 جلسِ

 غَرتجلسِ هَضَػات هَرز تزرسی

 99/02/16 4جلسِ 

ثٝ سٛخٝ ثب وٝ ثبؿذ ٔی كٙؼشی ثٝ اساضی وبسثشی سغییش ٔدٛص كذٚس فٛق ؿٟشن ٔـىُ ػٕذٜ :خـىجبس ٚ آخیُ دِٚشی غیش كٙؼشی ؿٟشن ٔـىالر ٚ ٔٛا٘غ 
 .ثبؿذ ٔی وبسثشی سغییش ػٛاسم اص ٔؼبفیز ٔشمبضی ؿٟشن اػز، وـبٚسصی ٔحلٛالر فشآٚسی ؿٟشن ٚاحذٞبی فؼبِیز ایٙىٝ

٘جٛدٜ، داً٘ ؿؾ ػٙذ داسای اساضی ایٙىٝ ػّز ثٝ ِٚی سػیذٜ ثٙبیی صیش أٛس وبسٌشٜٚ سلٛیت ثٝ ؿٟشن ایدبد :وٙٛیغ خبدٜ دس ٚالغ فشؽ كٙؼشی ؿٟشن 
   .داسد سیضی ثش٘بٔٝ ؿٛسای ثٝ اسخبع سمبضبی ٚ ثٛد الذاْ دػز دس ػٙذ اػز، ٌزاؿشٝ ٔؼىٛر سا سیضی ثش٘بٔٝ ؿٛسای ثٝ ٔٛضٛع اسخبع ػبصی ؿٟش ٚ ساٜ وُ اداسٜ

اص ٔدٛص كذٚس دسخٛاػز ٚ ثٛدٜ داً٘ ؿؾ ػٙذ داسای صٔیٗ ، ٞىشبس 21 ٔؼبحز ثٝ ؿٟبة حؼٗ اساضی دس ٚالغ ػبصاٖ خؼجٝ دِٚشی غیش  كٙؼشی ؿٟشن 
 .اػز ٘یبص ٔٛسد اػشبٖ ثشق سٛصیغ ؿشوز ٚ صیؼز ٔحیظ وُ اداسٜ ٔٛافمز حبضش حبَ دس ٚ اػز ؿذٜ اخز  اػشؼالٟٔب اص سؼذادی ٚ ا٘دبْ ؿٟشوٟب ؿشوز

دِٚشی غیش كٙفی ؿٟشن ٔدٛص كذٚس ٚ ٌشدیذٜ سّٕه  وبسدٜ ػذ خبدٜ دس ٞىشبس 85 ٔؼبحز ثٝ صٔیٗ :دالػشیه سِٛیذوٙٙذٌبٖ دِٚشی غیش كٙؼشی ؿٟشن 
 فبضالة ٚ آة ؿشوز ٚ ای ٔٙغمٝ آة ؿشوز ٚ اػشبٖ ثشق سٛصیغ ؿشوز ٚ صیؼز ٔحیظ وُ اداسٜ ٔٛافمز ٚ اػز ؿذٜ اخز اػشؼالٟٔب اص سؼذادی ٚ دسخٛاػز

 .اػز ٘یبص ٔٛسد ٔـٟذ

 

 99/02/22 5جلسِ 

ّٝؿبخق ٕ٘ٛدٖ ثٙذی فشَٔٛ ٔحٛسیز ثب ثش٘ضی ٚ ای عالیی،٘مشٜ وبسر اػغبی سٚیىشد ثب سسجٝ ٔشمبكی وبسآفشیٙبٖ ثٙذی سسجٝ ساٞجشدی وٕیشٝ خّؼبر ػّؼ 

 (دیٛػز ثٝ ) ؿذٜ سؼییٗ ٞبی

حؼبة ٔفبكب كذٚس ػذْ اص ٘بؿی ٔـىالر دیشأٖٛ اػشبٖ ثشق كٙؼز ػٙذیىبی ٚ اػشبٖ سِٛیذ ٔٛا٘غ سفغ ٚ  سؼٟیُ وبسٌشٜٚ سٛػظ ؿذٜ اػالْ ٔؼبئُ ثشسػی 

 ثشق كٙؼز حٛصٜ وبسفشٔبیبٖ اص لغؼی ٚضؼیز كٛسر وبسٚ ا٘دبْ حؼٗ دسیبفز خٟز اخشٕبػی سبٔیٗ ػبصٔبٖ سٛػظ
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 اتاق تاسرگاًی، غٌایغ، هؼازى ٍ کطاٍرسی ذزاساى رضَی

 :دبیرخاوٍ ضًرای گفت ي گً

ضوارُ  
 جلسِ

تارید 
 جلسِ

 غَرتجلسِ هَضَػات هَرز تزرسی

 99/02/29 6جلسِ 

اسحبدیٝ ایٗ دیـٟٙبدار دیشأٖٛ ٘مُ ٚ حُٕ ٞبی ؿشوز اسحبدیٝ 99/02/20 ٔٛسخ 990028 ٚ 99/02/15 ٔٛسخ  990025  ؿٕبسٜ ٞبی ٘بٔٝ ٔٛضٛػبر عشح 

 سشاثش ؿبیبٖ ٘مُ ٚ حُٕ سؼبٚ٘ی ؿشوز  ٔـىالر عشح ٘یض ٚ ٞٛؿٕٙذ ٔمیبع ثضسي ٞبی ؿشوز اص ثشداسی ثٟشٜ ٚ فؼبِیز ٘حٜٛ دػشٛساِؼُٕ خلٛف دس

   ایشا٘یبٖ

سبٔیٗ ػبصٔبٖ دسٔبٖ ثش ٘ظبسر وٕیؼیٖٛ اػضب سشویت دس وبسفشٔبیبٖ ٕ٘بیٙذٜ حضٛس دیٍیشی دیشأٖٛ اػشبٖ كٙبیغ ٔذیشاٖ ٔحششْ ا٘دٕٗ دیـٟٙبد عشح 

 اخشٕبػی
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 :گزفتِ اًجام هْن اقساهات

 «رضَی ذزاساى استاى ذػَغی ترص ٍ زٍلت گَی ٍ گفت ضَرای 1398  یکسالِ ػولکزز  تِ ًگاّی » کتاتچِ تْیِ•

 «1399 سال زر رضَی ذزاساى استاى ذػَغی ترص ٍ زٍلت گَی ٍ گفت ضَرای کاری تزًاهِ » کتاتچِ تْیِ•

  اس تیص ًظز اس گزفتِ تز آًْا پایساری ٍ حفظ تزای پیطٌْازی راّکارّای ارائِ ٍ کزًٍا ٍیزٍط اس ًاضی زیسُ آسیة کار ٍ کسة ضٌاسایی پضٍّص•

   اقتػازی ترص فؼاالى ٍ ذثزگاى اس ًفز یکػس



 اتاق تاسرگاًی، غٌایغ، هؼازى ٍ کطاٍرسی ذزاساى رضَی

 :يگًی ديلت ي بخص خصًصی ضًرای گفت

 غَرتجلسِ هَضَػات هَرز پیگیزی ٍ تزرسی تارید جلسِ

 74جلسِ ضوارُ 

 99/02/11 هَرخ

ٝ1398 ػبَ دس "اػشبٖ خلٛكی ثخؾ ٚ دِٚز ٌٛی ٚ ٌفز ؿٛسای"ػّٕىشد اص ٌضاسؿی اسائ 

ٝٔ(سِٛیذ خٟؾ) - 1399 ػبَ دس سضٛی خشاػبٖ اػشبٖ خلٛكی ثخؾ ٚ دِٚز ٌٛی ٚ ٌفز ؿٛسای وبسی ثش٘ب 

ٝآٟ٘ب دبیذاسی ٚ حفظ ٚ وشٚ٘ب ٚیشٚع اص ٘بؿی دیذٜ آػیت وبسٞبی ٚ وؼت ؿٙبػبیی ٔٙظٛس ثٝ دیـٟٙبدی ساٞىبسٞبی اسائ 

وبسخب٘دبر ثٝ وـبٚسصی خٟبد سىبِیف اص ٘بؿی ٔبِیبسی ٞبی ٞضیٙٝ خجشاٖ چٍٍٛ٘ی دیشأٖٛ ؿٛسا دثیشخب٘ٝ دیـٟٙبدار 

ػضٛ غیش ثٝ فشٚؽ ٚ ٔشثٛعٝ اسحبدیٝ ٚ داْ خٛاسن 

اػشمشاس خٛاػز دس ؿبُٔ ٔؼشمش ٚاحذٞبی ٚ كٙؼشی ٞبی ؿٟشن ؿشوز ٔٛضٛػبر دیشأٖٛ ؿٛسا دثیشخب٘ٝ دیـٟٙبدار 

ٜساٟٞبی ثب ٔشسجظ ٔـىالر سفغ سٛع، كٙؼشی ؿٟشن ٚ اثضاس ٔبؿیٗ ٚ ثشسش فٙبٚسی كٙؼشی ٞبی ؿٟشن دس ٔششٚ ایؼشٍب 

ثشسش ٞبی آٚسی فٗ ٚ اثضاس ٔبؿیٗ كٙؼشی ؿٟشن ثٝ دػششػی 
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 اتاق تاسرگاًی، غٌایغ، هؼازى ٍ کطاٍرسی ذزاساى رضَی

 :خذمات بازرگاوی
11 

 کارت ػضَیت کارت تاسرگاًی

 توسیس غسٍر توسیس غسٍر هجوَع

 حمٛلی حمیمی حمٛلی حمیمی حمٛلی حمیمی حمٛلی حمیمی

2 4 33 96 16 41 7 14 213 

 جوغ کل ٍسى ًاذالع جوغ ارسش زالری تؼساز غسٍر گَاّی هثسأ

 3979549 5289941 85 ضص تزگی Aفزم 

 39168293 19449428 104 تزگی 3گَاّی هثسأ 

 1473233 1330080 23 تؼزفِ تزجیحی کطَرّای اٍراسیا



 اتاق تاسرگاًی، غٌایغ، هؼازى ٍ کطاٍرسی ذزاساى رضَی

 :مرکس آمًزش
12 

 ػٌَاى زپارتواى آهَسضی ػٌَاى زٍرُ آهَسضی
 هست زٍرُ

 (ساػت)
 تؼساز 

 ضزکت کٌٌسُ
 ساػت -ًفز

 270 30 9 کسة ٍ کار،کارآفزیٌی ٍ في تاسار (Instagram)تاساریاتی کسة ٍ کار زر ایٌستاگزام 

 204 17 12 تجارت  تیي الولل ٍ هْارت ّای تاسرگاًی هسیزیت غازرات ٍ ٍارزات

 114 57 2 کسة ٍ کار،کارآفزیٌی ٍ في تاسار تثلیغات، تاساریاتی ٍ فزٍش زر ایٌتزًت

 342 19 18 کسة ٍ کار،کارآفزیٌی ٍ في تاسار (تکویلی)تثلیغات، تاساریاتی ٍ فزٍش زر ایٌتزًت

 32 32 1 کسة ٍ کار،کارآفزیٌی ٍ في تاسار آضٌایی تا قزارزازّای اذتیار هؼاهلِ زر تاسار تَرط ایزاى

 2108 124 17 غسٍر کارت تاسرگاًی غسٍر کارت تاسرگاًی

 255 15 17 تجارت  تیي الولل ٍ هْارت ّای تاسرگاًی کلیات تاسرگاًی ذارجی

 51 17 3 غسٍر کارت تاسرگاًی تَجیْی کارت تاسرگاًی-تَجیْی

 231 11 21 تجارت  تیي الولل ٍ هْارت ّای تاسرگاًی قاًَى اهَر گوزکی، تزذیع کاال ٍ زٍر اظْاری

 2810 145 18 کسة ٍ کار،کارآفزیٌی ٍ في تاسار (Digital Marketing)تاساریاتی الکتزًٍیک حزفِ ای 

 :گزفتِ اًجام هْن اقساهات

 آًالیي – هجاسی غَرت تِ تاسرگاًی کارت هتقاضیاى آهَسضی زٍرُ اٍلیي تزگشاری•

 هطْس اتاق آًالیي - هجاسی آهَسش سیستن اس استفازُ  ٍ آهَسضی ّای تزًاهِ رساًی اطالع جْت ایزاى ٍ کاضاى ّای اتاق ّوکاری جلة•

 آهَسضی ّای زٍرُ زر ًیطاتَر ، سثشٍار کزهاى، ٍ کاضاى ، اراک اغفْاى، تْزاى، ضْزّای اس فزاگیزاى حضَر•



 اتاق تاسرگاًی، غٌایغ، هؼازى ٍ کطاٍرسی ذزاساى رضَی

 :امًر تطکلُا
13 

 اطالع رساًی ٍ پیگیزی ّا هکاتثات

14 15 

 هزاسن/ّوایص/ػٌَاى جلسِ
تارید 

 اّن هثاحث هطزٍحِ ٍ هػَتات هحل تزگشاری تزگشاری

خّؼٝ وٕیؼیٖٛ ٘ظبسر ثش ػبصٔبٟ٘بی كٙفی  3
 ٔـٟذ

99/02/06 
99/02/14 
99/02/24 

 - ػبصٔبٖ كٕز

 - اػشب٘ذاسی 99/02/04 ٔجبسصٜ ثب لبچبق وبال ٚ اسص اػشبٖ وٕیؼیٖٛ



 اتاق تاسرگاًی، غٌایغ، هؼازى ٍ کطاٍرسی ذزاساى رضَی

 :دفتر ارتباط با اعضاء
14 

 28: هجوَع هػَتات 26 :تؼساز پزًٍسُ ّای تزرسی ضسُ 4: تؼساز جلسات تزگشار ضسُ

 تؼساز هَضَع تؼساز هػَتات  حَسُ

 11 سأٔیٗ اخشٕبػی
 10 سمؼیظ ثذٞی ٚ ثخـٛدٌی خشایٓ

 1 ٔؼبػذر ػبصٔبٖ ٘ؼجز ثٝ سػیذٌی ٔدذد دشٚ٘ذٜ

 15 ٔبِیبر
 2 سمؼیظ ثذٞی

 3 ثشسػی ٔدذد دشٚ٘ذٜ ٚ سفغ ؿىبیز ٔشمبضی

 2 ثشسػی ؿىبیبر ٔشمبضی 2 ٌٕشن

 تؼساز پزًٍسُ ّای رسیسگی ضسُ تؼساز جلسات اتاق ًوایٌسگاى

 920 110 ّیأت حل اذتالف هالیاتی

 218 25 ّیأت حل اذتالف تأهیي اجتواػی

 کارگروه ستاد تسهیل

 های تخصصی اتاق مشاوره

نماینذگان اتاق در 
 های حل اختالف هیأت

رٍاتط  
 کار

اقتػاز  
تاسارّای  

 هالی

تَسؼِ تاسار  
هحػَالت  

 غٌؼتی

تَسؼِ 
تاسارهحػَالت  

 کطاٍرسی

اهَر  
 هالیاتی

اهَر تاًکی ٍ  
 تسْیالت

تأهیي  
 اجتواػی

ذسهات  
 تاسرگاًی

اهَر  
حقَقی ٍ  

 زاٍری

تاساریاتی ٍ  
ذسهات  

 الکتزًٍیک

11 5 3 32 15 6 2 32 6 3 



 اتاق تاسرگاًی، غٌایغ، هؼازى ٍ کطاٍرسی ذزاساى رضَی

 :دفتر کطايرزی
15 

 هزاسن/ّوایص/ػٌَاى جلسِ
تارید 
 اّن هثاحث هطزٍحِ ٍ هػَتات هحل تزگشاری تزگشاری

 99/02/28 خّؼٝ ٌشٜٚ وبسی وـبٚسصی
ًظام صٌفی کطاٍرزی 

 خراساى رضَی

 اػشبٖ ثشق سٛصیغ ؿشوز اص ػٍٙشد صساػی ػٟبٔی ؿشوز دسخٛاػز ثشسػی
 دأذضؿىی ػبصٔبٖ اص ثشٜ دشٚاسثٙذی خلٛف دس الشلبدی فؼبَ سمبضبی ثشسػی
 خشایٓ ثخـٛدٌی خٟز وـبٚسصی ثب٘ه اص الشلبدی فؼبَ سمبضبی ثشسػی
 ٔیٜٛ ٚ ػجضی سِٛیذی ٚاحذ آة سبٔیٗ ٔـىُ خلٛف دس الشلبدی فؼبَ سمبضبی ثشسػی
 ای ٔٙغمٝ آة ؿشوز اص خـه

 :اّن اقساهات اًجام گزفتِ

 (ٔٛسد 27)ٔـبٚسٜ سخللی ٔشاخؼبر حضٛسی ٚ سّفٙی •

 ٔىبسجٝ ثب ٔذیش وُ أٛس الشلبدی اػشب٘ذاسی دس خلٛف ٔـىُ ایدبد ؿٟشن فشآٚسی خـىجبس ٚ حجٛثبر ٔـٟذ•



 اتاق تاسرگاًی، غٌایغ، هؼازى ٍ کطاٍرسی ذزاساى رضَی

16 

 :اطالع رساًی ٍ ذثز

 اخجبس ثبسٌزاسی ؿذٜ دس سٍّشأْٛسد  1043•
 اخجبس ثبسٌزاسی ؿذٜ دس ػبیز اسبقٔٛسد  388•
 ثش٘بٔٝ ٞبی اسبقاص ػىغ ٔٛسد  28•

 :ريابظ عمًمی ي اوتطارات

 :ّواٌّگی، حضَر ٍ پَضص ذثزی جلسات

 ٚ  ؿٛسای دثیشاٖ وٕیؼیٖٛ( وٕیؼیٖٛ 6)دٛؿؾ خجشی وٕیؼیٟٛ٘بی اسبق •
 ٘ـؼز سخللی دسٔٛسد ٔشصٞبی اػشبٖ•
 خّؼٝ ٞیأر ٕ٘بیٙذٌبٖ اسبق •
 ٚ ؿٛسای ٌفشٍٛ( خّؼٝ 4)دثیشخب٘ٝ ؿٛسای ٌفشٍٛ  ،(خّؼ2ٝ)خّؼبر وٕیشٝ ثٙذ ة •
 خّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثضسٌذاؿز سٚص سٚاثظ ػٕٛٔی ٚ سدّیُ اص سٚاثظ ػٕٛٔی اسبق دس اػشب٘ذاسی•

 :گزفتِ اًجام هْن اقساهات

ٝ ٞبی اخشٕبػی اسبق ٔـٟذ• ٝ ٞبی ٔشسجظ ثب ثحشاٖ وشٚ٘ب دس ػبیز ٚ ؿجى ٝ ای اخجبس ٚ اعالػی  دٛؿؾ ِحظ

 سٟیٝ ٌضاسؿی اص الذأبر اسبق ثبصسٌب٘ی، كٙبیغ، ٔؼبدٖ ٚ وـبٚسصی خشاػبٖ سضٛی دس ساػشبی ٔمبثّٝ ثب ثیٕبسی وشٚ٘ب•

 ٔغبِجبر فؼبالٖ افشلبدی اص ثخؾ وـبٚسصی ٔدّغ دب٘ضدٞٓ ثٝ سٚایز سئیغ وٕیؼیٖٛ وـبٚسصی سٟیٝ وّیخ اص•

 سٟیٝ دیؾ ٘ٛیغ آییٗ ٘بٔٝ ؿٛسای ٘ظبسر ٚ ػیبػشٍزاسی ٘ـش ٚ سٚاثظ ػٕٛٔی•

 :ارتثاطات ٍ رساًِ ّا

 ٔٛسد اسسجبط ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب سػب٘ٝ ٞب 8•
 سِٛیذار چٙذ سػب٘ٝ ایٔٛسد  2•
 دبػخٍٛیی ثٝ ٔشاخؼیٗ حضٛسی ٚ سّفٙیٔٛسد  167•

 :اًتطارات ٍ تثلیغات
 (٘ؼخٝ 17)اسبق  98ػّٕىشد ػبَ  ا٘شـبس ٚ چبح ٚ سىثیش•
 (٘ؼخٝ 12) 98چبح ٚ سىثیش ػّٕىشد ؿٛسای ٌفشٍٛ دس ػبَ •
 (٘ؼخٝ 6)چبح ٚ سىثیش دظٚٞؾ دسخلٛف وؼت ٚ وبسٞبی آػیت دیذٜ اص وشٚ٘ب •
 سٟیٝ ٚ ٘لت ثٙشٞبی ٔٙبػجشی•
 (٘ؼخٝ 6)چبح ٚ سىثیش ثش٘بٔٝ وبسی ؿٛسا •
 (٘ؼخٝ 178)سٛصیغ ٔغجٛػبر •


