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98نگاهی به عملکرد اتاق مشهد در مهر 

هاها و برنامهدفتر پایش طرح
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:رویدادها و جلسات مهم اتاق
برگزاری یک جلسه هیأت نمایندگان

 رئیسههیأت برگزاری دو جلسه

 نایب رئیس اتاق مشهد با رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژدیدار

 سفیر جدید ایران در افغانستان با دو عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهددیدار

 داردنواب رئیس و دبیر اجرایی اتاق مشهد با مدیرکل استاندارد خراسان رضوی همزمان با روز جهانی استاندیدار

 پیش روی واحدهای تولیدی و کسب و کارهاهای چالشاقتصاد دیجیتال و همایش

 صنعت فرش ایران و نقش تحول دیجیتال در مواجهه با آنهای چالشدر برگزاری همایش همکاری
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:کمیسیون ها
3

عنوان کمیسیون
تاریخ  
برگزاری

مصوبات مهم

98/07/04کمیسیون کشاورزی و آب

وسط اعضاء مقرر شد ظرف مدت یک هفته فرمهای تعیین سه محصول استراتژیک استانها که دارای ظرفیت صادراتی میباشند، ت
.تکمیل و برای اقدامات بعدی به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد

عوت از مقرر شد موضوع تعامل با معینهای اقتصادی و نحوه همکاری با آن ها در بخش کشاورزی در جلسات آتی کمیسیون و با د
.معینها پیگیری گردد

98/07/11کمیسیون گردشگری

کمیتهرؤسایسویازکمیسیونهایکمیتهبرنامهارائه
کمیسیونهایکمیتهبهزیارتکمیتهشدناضافه
سالمیاشورایمجلسبهارسالواتاقریاستدفتربهارائهجهتافزودهارزشبرمالیاتموضوعبامستنداتوهادرخواستارائه
زودهافارزشبرمالیاتخصوصدراسالمیشورایمجلسبهکمیسیوننمایندهعنوانبهآجیلیانوزادهولیآقایانمعرفی

کمیسیون خدمات فنی،  
مهندسی و عمران

98/07/15

شودرسانیاطالعوپیگیریتاجیکستاندراسالمیجمهورینمایشگاه.
رسانیاطالعوارمنستانویژهجلسهپیگیری
فرداناییجناببامهندسیفنیخدماتحوزهدرسوریهکشوربامشکالتطرحمکاتبه
اطالعاتیبانکرسانیاطالعجهترضویخراساناستانداریبامکات
خارجیوجوهتامینتهاترنامهشیوهپیگیری
عراقتجارعالیمجمعپیگیری
(راهکارهاارایهوهاسرفصل)مهندسیفنیتخصصیسیمناربررسیوپیگیری
بامشکیگروهطرحپیگیری
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:کمیسیون ها
4

عنوان کمیسیون
تاریخ  
برگزاری

مصوبات مهم

ع  کمیسیون معدن و صنای
معدنی

98/07/18

تور کارهای مباحث و اولویتهای درخواستی اعضاء کمیسیون در اولین جلسه طرح گردید و مقرر شد مباحث به ترتیب اهمیت و اولویت در دس
.آتی جلسات کمیسیون قرار گیرد

رار خواهد رای گیری برای انتخاب اولویتها، به صورت یک فایل در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت به همراه این صورت جلسه در اختیار اعضاء ق
.گرفت 

98/07/18کمیسیون تجارت

باجارتتدراستاناینمحوریتبهتوجهباتانمایددرخواستصادراتتوسعهکارگروهوپایشکمیتهازتجارتکمیسیونگردیدمقرر
.ردگیقرارپیگیریموردرضویخراسانازتاجیکستانبازرگانیرایزنانتخابمرتبط،اقتصادیفعالینشناختوتاجیکستان

ستگاههایدسایروتجارتومعدنصنعت،سازمانمرکزی،بانکنمایندگانحضورباتوجیهیجلسهبرگزاریتجارتکمیسیونگریدمقرر
.دهدقرارپیگیریموردراوقتاسرعدرصادراتیارزبازگشتچگونگیهایدستورالعملوهابخشنامهآخرینخصوصدرمتولی

گردیدمصوبکمیسیونذیلتجارتحوزهزیربناییوکاروکسبمحیطبهبودووارداتصادرات،هایکارگروهتشکیل.

98/07/29کمیسیون حمل و نقل

ازنفر4اعزاموافغانستاننیمروزوالیتمرزبحثدرخصوصافغانستانوایرانمشترکاتاقواستانداریباهماهنگیواتاقریاستبامکاتبه
هیأتاینهمراهکمیسیوناعضای

پیشتهیهوجلسهتشکیلجهتکمیسیوناعضایازنفر5انتخابنقل،وحملبحثدرگذاریسرمایهویژهبستهتهیهلزومبهعنایتبا
آننویس



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:کمیسیون ها
5

عنوان کمیسیون
تاریخ  
برگزاری

مصوبات مهم

98/07/24کمیسیون انرژی

ورضویخراسانکشاورزیومعادن،صنایعبازرگانیاتاقبهدهیمشورتواتاقانرژیکمیسیوندرپنهانهاییارانهموضوعبررسی
.خصوصیبخشنظراتانعکاس

هایانرژیحثبدرمطلوبینقطهکههاییاستانعنوانبهکرمانویزدوبلوچستانوسیستانجنوبی،خراساناستانهایباجلسهبرگزاری
.هستندتجدیدپذیرند

کاروردستدرقرارگفتنجهتبهکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانیاتاقبهصادراتوانرژیخصوصدرانرژیکمیسیونمصوباتارائه
کشوریارشدمقامات

ضایعاتوزبالهازبرقتولیددرحوزهشهرداریحضور
انرژیکمیسیوندستورکارهایورویکردهااهداف،پیراموناعضانظراتنقطهوهاگاهدیدهارائه
دبیریریبصسرکارخانموباقریمهندسآقایجنابریاستبه)قبلدورهمالیتامینوگذاریسرمایهکمیسیونباایجلسهتشکیل

نقطهوتجربیاتازبرداریبهرهجهتبهاستانگازشرکتکربنوانرژیمسئولجباری،مهدیسیدآقایجنابحضورباو(کمیسیون
.آناننظرات

رضویراسانخمنطقهایراننفتیهایفرآوردهپخشملیشرکتنیزودولتیانرژیمصرفسازیبهینهفعاالنحضورباایجلسهتشکیل
زمینهدراینفعالدولتیبخشبابیشترهماهنگیمنظوربه

مرتبطموضوعاتسایروگازونفتآب،برق،صنعت،حوزهدرمرتبطپیشکسوتاننفرازدویایکازدعوت
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:امور بین الملل
6

دستاوردهای مهممحل مالقاتتاریخ مالقاتعنوان مالقات

دیدار نایب رئیس اتاق مشهد با رئیس 
کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ

98/07/04
اتاق بازرگانی 

مشهد

قل،نوحملپتروشیمی،گاز،نفت،حوزه هایدرنروژکشورهایظرفیتبررسی
تصفیه،پذیرتجدیدانرژی هایدریایی،حفاظتوکشتیرانیوکشاورزی،شیالت

زمینهدررضویخراساناستانهایظرفیتنیزو...وآبسازیشیرینو
نروژبازارهایبهورودبرایغذاییصنایعوکشاورزی

ا دو دیدار سفیر جدید ایران در افغانستان ب
عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد

98/07/09
اتاق بازرگانی 

مشهد
وهاحلراهبهمراهافغانستانباایرانتجارتموانعوهامزیتبررسی

کشوردومیانتجاریمناسباتوروابطتوسعهجهتدرپیشنهادات

مالقات ها
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مراسم/همایش/عنوان جلسه
تاریخ 
اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

ه با جلسه بررسی اقدامات صورت گرفت
کشور ترکمنستان

98/07/01
معاونت هماهنگی اموراقتصادی

استانداری
موارد/ورکشاینباتجارترویپیشهایچالشترینمهموترکمنستانکشورباتجارتوضعیتآخرینارائه

آبادعشقدرترکمنستان-ایراناقتصادیهمکاریمشترککمیسیوندرطرحجهتپیشنهاداتو

سازمان صمت98/07/03جلسه کمیته پایش تجارت خارجی
تجارترویدادهایکمیتهداخلینامهآئینبررسیوطرح/استانخارجیتجارتحوزهدرآماریگزارشارائه

استانخارجی

بانوان بازرگان ایران و  B2Bنشست 
افغانستان

98/07/04
به  )مؤسسه کرانه حضور 

(دعوت از کانون زنان بازرگان
هرزنبازرگانانB2Bنشستوهراتبازرگانبانوانبرایآموزشیهایکالسازدورهاولیناختتامیهمراسم

مقاماتسخنرانیهمراهبهکشوردو

د  جلسه بررسی مشکالت و موانع موجو
ضور  در مسیر صادرات به ازبکستان با ح
سفیر جدید ایران در تاشکند

98/07/06
ر معاونت صنایع کوچک واقع د
شهرک فناوری صنایع غذایی

ازیشاناهایدرخواستوگردیدهطرحاقتصادیفعالینتوسطازبکستانباایرانتجارتمشکالتوهامزیت
.شدندبیانمحترمسفیر

98/07/10جلسه توسعه روابط خارجی
دفتر بازارچه های مرزی 

استانداری
واصلهرسمیدعوتحسبارمنستانکشوربهاستاناقتصادیهیأتاعزامریزیبرنامه

تعداد اطالع رسانی هاتعداد مشاوره هاتعداد گزارش ها

2199
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8

مراسم/همایش/عنوان جلسه
تاریخ 

اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

اق شورای سیاستگذاری اموربین الملل ات
مشهد

98/07/24
اتاق بازرگانی  

مشهد
کالنراهبردهایتصویبپیشنهادواتاقالمللبینواحدوتجارتکمیسیونجایگاهووظایفچارچوببررسیوطرح
نستانارمبهتجاریهیأتاعزامزمینهدرخارجیروابطتوسعهجلسهدرخصوصکوتاهگزارشارائه/المللبینحوزهبرای

98/07/24جلسه توسعه روابط خارجی
معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی  
استانداری

ورائها"رضویخراساناستانخارجیمناسباتتوسعه"و"استانخارجیروابطواقتصادیدیپلماسیکمیته"طرحدو
استانداریاقتصادیمعاونتریاستبهارمنستانبهتجاریهیأتاعزامشرایطوتاریخدرخصوص/.شدندگذاشتهبحثبه
.شدندبررسیوطرحمسائلتاجیکستان،کشوردرایران.ا.جاختصاصینمایشگاهبرگزارینیزو

ری جلسه تصمیم گیری درخصوص برگزا
تاننمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکس

98/07/29
اه شرکت نمایشگ
هدبین المللی مش

ودولتیهایاهدستگنمایندگانحضورباتاجیکستاندرایران.ا.جنمایشگاهبرگزاریتاریخبرایریزیبرنامهوهماهنگی
.پذیرفتانجامراهایندرهریکمشارکتمیزانوخصوصیبخش

:گرفتهانجاممهماقدامات

شهرداری،اقتصادیمعاونتاستانداری،نظیردولتیهایدستگاهریاستبهنامهوCDهمراهبه«قزاقستانکشوردرتجاریهایفرصتوبازاراندازهمصرف،الگوی»کتابارسال•

وتانتاجیکس-ایرانافغانستان،-ایرانبازرگانیمشترکهایاتاقاستان،تجارتومعدنصنعت،سازمانامورخارجه،وزارتنمایندگیرضوی،قدسآستاناقتصادیسازمان

...واتاقبهوابستههایانجمنوهاتشکلترکمنستان،-ایران

بهاقدامزنیومتعددجلساتدرحضوربامشارکتاین.شدخواهدبرپامشهددرجاریسالآذرماهآخردرکهتاجیکستانکشوردرایراناختصاصینمایشگاهبرگزاریدرمشارکت•

.استپذیرفتهصورتاقتصادیفعالینبهرسانیاطالع
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:12کمیته بند ب ماده 

صورتجلسهموضوعات مورد پیگیری و بررسیتاریخ جلسهعنوان جلسه

کمیته بند ب

12ماده 

7جلسه شماره 

98/07/13مورخ

فیصنشهرکهایایجادراستایدرکشاورزیاراضیکاربریتعییرهزینهکاهشیاحذفمصوبهاخذ

تخصصی

9

:اقدامات مهم

کالتمشرفعجهتدریکسالبهطیورودامهایکشتارگاهکارکنانبهداشتکارتاعتبارمدتافزایشمصوبهشدناجراییوپیگیری•

ضروریغیرهایهزینهحذفوهاهزینهکاهشواستانصنعتیکشتارگاههای

مومیعفرهنگشوراینشستدرکارقداستوافرینیکارترویجوتوسعهحوزهدرشدهمطرحپیشنهاداتکارآفرینی،کارتطرحپیرو•

.شدبرگزاراعضاءسایرومحترماستاندارحضورباواستاندرفقیهولینمایندهریاستبهجلسهاین.گردیدمصوب

:دبیرخانه شورای گفت و گو
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صورتجلسهموضوعات مورد بررسیتاریخ جلسهشماره جلسه

2398/07/01جلسه 
98/س/875شمارهنامهبهمنضماستانصنعتیهایشهرکشرکت98/6/11مورخ13946شمارهنامهموضوعاتطرح

کاروکسبموانعخصوصدررضویخراسانالکترونیکوبرقهمگنصنایعتخصصیانجمن98/6/6مورخ

2498/07/08جلسه 

تماعیاجرفاهوتعاون،کارکلادارهاختالفحلهیاتهایوکارفرماییجامعهنمایندگانانتخابنحوهپیرامونمسایلطرح

سنواتپرداختخصوصدررضویخراسانمنطقهبازرسیسازمانتوسطشدهانجامالزامازناشیمشکالتطرح

اینرفعپیراموناستانحرفکارفرماییصنفیهایانجمنکانونپیشنهاداتوپیمانهادرشاغلکارگرانجهتتجمیعی

اجراییدستگاههایتوسطشدهارائهقیمتآنالیزدرشدهیادمبالغدادنقرارمدنظربرمبنیمشکل

هاتعاونیحوزهدرموجودمشکالتوموانعپیراموناستانتعاوناتاقپیشنهاداتبررسی2598/07/15جلسه 

2698/07/22جلسه 

زیرشرحبهکشاورزیصنفینظامحوزهموضوعاتطرح:

کشاورزیفعالیتپروانهصدورحوزهدراستانگیاهوگلکشاورزیتعاونیشرکتمشکالت-1

اصنافاتاقتوسطزینتیماهیاندهندگانپرورشپروانهصدورازناشیمسایل-2

بارترهومیوهمیادینبهکشاورزیبخشتولیدیمحصوالتحملپیشرویموانع-3

کشاورزیصنفینظامقانونپیشنهادیپیشنویس-4

زعفرانحوزهموضوعاتپیرامونایرانزعفرانملیشورای،24/07/98مورخز/13004شمارهنامهموضوعاتطرح2798/07/29جلسه 

و ابالغ، پیگیری 
37درخواست اظهار نظر 

http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-01-07-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-01-07-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-07-08-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-07-08-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-15-07-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-15-07-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-27-07-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-27-07-98.pdf
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:خدمات بازرگانی

کارت عضویتکارت بازرگانی

مجموع تمدیدصدورتمدیدصدور

حقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقی

2338347555516201

11

جمع کل وزن ناخالصجمع ارزش دالریتعدادصدور گواهی مبدأ

33021928902.6636200065.503شش برگیAفرم 

14913929621.3529178404.41برگی3گواهی مبدأ 

گواهی قبولیثبت کارنه تیرسفید ابطالیصادراتیوارداتیفروشکارنه تیر
الشه کارنه 
عودت شده

مجموع

739523691664286تعداد



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:مرکز آموزش
12

عنوان دپارتمان آموزشیعنوان دوره آموزشی
مدت دوره

(ساعت)
تعداد 

شرکت کننده
ساعت-نفر

1716272تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیدوره کلیات بازرگانی خارجی

1754918صدور کارت بازرگانیصدور کارت بازرگانی

3721صدور کارت بازرگانیتوجیهی کارت بازرگانی-توجیهی

831248تشکل هامدیرانسیستم های مدیریت کیفیت، قوانین حقوقی اجرای استاندارد و شرح وظایف

1213156تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیمدیریت صادرات و واردات

2120420تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیقانون امور گمرکی، ترخیص کاال و دور اظهاری

4416(ویژه کارکنان)ضمن خدمتآشنایی با بورس اوراق بهادار

927243حمل و نقل جاده ای بین المللی کاال(IRU)حمل و نقل جاده ای بین المللی کاال 

926234حمل و نقل جاده ای بین المللی کاالحمل و نقل و ترانزیت

834272تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیآشنایی با اصول بازرسی و نمونه برداری کاال

12672(ویژه کارکنان)ضمن خدمتزبان انگلیسی

(IRU)کاالالمللیبینایجادهنقلوحملدورهبرگزاری:گرفتهانجاممهماقدامات
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:آمار جلسات ساختمان آموزش
13

مراجعین به کتابخانهتعداد کل حاضرینه یا نشستتعداد جلس

131422جلسه78

ردیف
بیشترین تعداد حاضرین کالس یا کارگاه  

به ترتیب ردیف

کلیات کارت بازرگانی1

قوانین امور گمرکی 2

انجمن نشان استاندارد3

همکارانزبان خارجی تخصصی و 4

انجمن تحقیق و توسعه 5

ردیف
بیشترین تعداد کالس یا کارگاه  

به ترتیب ردیف

همکارانزبان خارجی تخصصی و 1

قوانین امور گمرکی2

3
عه و انجمن نشان استاندارد و کلیات کارت بازرگانی و انجمن تحقیق و توس

مدیریت صادرات و واردات 

ردیف
بیشترین تعداد حاضرین جلسه یا نشست

به ترتیب ردیف

کانون زنان بازرگان1

نهاد اقتصاد مقاومتی2

دبیرخانه شورای گفتگو3

دفتر کشاورزی 4

ردیف
بیشترین تعداد جلسه یا نشست

به ترتیب ردیف

نهاد اقتصاد مقاومتی1

دفتر کشاورزی 2

دبیرخانه شورای گفتگو و کانون زنان بازرگان 3

کمیسیون مالیات ، کار و تامین اجتماعی و کمیسیون کشاورزی4
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:امور تشکلها
اطالع رسانی و پیگیری هاتعداد گزارش ها

020

14

مراسم/همایش/عنوان جلسه
تاریخ 

اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

انتخاب بازرساتاق بازرگانی مشهد98/07/24برگزاری مجمع عمومی عادی کانون زنان بازرگان

ی سه جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنف
مشهد

98/07/03
98/07/11
98/07/24

سازمان صمت

:اقدامات مهم

به اتاق طبق شاخص های اعالمی از سوی اتاق ایران و انجام ارزیابیایجاد سازوکار ارزیابی تشکل های وابسته•
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:دفتر ارتباط با اعضاء

امور مالیاتی
امور بانکی و 

تسهیالت
خدمات بازرگانیکارروابطتأمین اجتماعی

امور حقوقی و 
داوری

17167-256

15

تعداد پرونده های رسیدگی شدهتعداد جلساتاتاقنمایندگان

320350هیأت حل اختالف مالیاتی

30260هیأت حل اختالف تأمین اجتماعی

96: مجموع مصوبات90:تعداد پرونده های بررسی شده5: تعداد جلسات برگزار شده

تعدادموضوعتعداد مصوبات حوزه

66تأمین اجتماعی
66تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم

-مساعدت سازمان نسبت به رسیدگی مجدد پرونده

27مالیات
27تقسیط بدهی

-بررسی مجدد پرونده و رفع شکایت متقاضی

3بررسی شکایات متقاضی3گمرک

هیلکارگروه ستاد تس

قهای تخصصی اتامشاوره

نمایندگان اتاق در 
های حل اختالفهیأت



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:اطالع رسانی و خبر

مورد اخبار بارگذاری شده در تلگرام574•
مورد اخبار بارگذاری شده در سایت اتاق152•
مورد عکس و فیلم خبری از برنامه های اتاق367•

16

:هماهنگی، حضور و پوشش خبری جلسات

پوشش کامل همایش تجارت دیجیتال•
ژدیدار نایب رئیس اتاق با رئیس کمیته مشترک ایران و نرو•
جلسه هیأت نمایندگان اتاق•
جلسه شورای مدیران•

(جلسه5)کمیته بند ب و دبیرخانه شورای گفتگو •
(جلسه4)جلسات معین های اقتصادی •
ستانجلسه دیدار نواب رئیس و دبیر اجرایی با رئیس سازمان استاندارد ا•
(کمیسیون7)شرکت و پوشش کمیسیونهای اتاق •

:ارتباطات و رسانه ها

مورد ارتباط و هماهنگی با رسانه ها17•
مورد تولیدات چند رسانه ای3•
یمورد پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفن363•

:روابط عمومی و انتشارات

:اقدامات مهم

هاسانهردراتاقپژوهشدفترتصویریکلیپاولینپخشوقراردادپیگیری•

گیریپیوخراسانتجارتتاریخکتابنویسندهومحققباجلسهبرگزاری•

ایشانقرارداد

:انتشارات و تبلیغات

(نسخه20)کتابچه پایش محیط کسب و کار •
گزارش عملکرد شش ماهه اتاق•
(نسخه10)بولتن بازتاب اخبار اتاق در رسانه ها •
چاپ بنرهای مناسبتی •
بولتن گزارش سفر هیأت نمایندگان به شهرستان تربت حیدریه•
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:دفتر کشاورزی
17

اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریتاریخ برگزاریمراسم/همایش/عنوان جلسه

رایی برگزاری اولین نشست هم اندیشی تدوین ساز و کار اج
برنامه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی استان خراسان رضوی

.شدارائهرضویخراسانکشاورزیآبوریبهرهطرحکلیاتاتاق بازرگانی مشهد98/07/02

ایرانجلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق-الف
جلسه فرصت های همکاری ایران و ایتالیا در زمینه -ب

ماشین آالت کشاورزی
اتاق بازرگانی ایران98/07/03

باکشاورزیمحصوالتصادراتتاتولیدمقرراتوقوانیناجرایپروژه(الف
توسططرحیزمینهایندروگرفتقراربحثموردخصوصیبخشمحوریت
.شدارائهکشوربودجهوبرنامهسازمان

.گرفتصورتنظرتبادلموضوعپیرامونکشوردوهایهمکاریزمینهدر(ب

امه  دومین نشست هم اندیشی تدوین ساز و کار اجرایی برن
ارتقاء بهره وری آب کشاورزی استان خراسان رضوی

گرفتقراربررسیموردخاکحاضلخیزیوتغذیهمنظوربهاجراییاقداماتاتاق بازرگانی مشهد98/07/09

جرایی برگزاری سومین نشست هم اندیشی تدوین ساز و کار ا
برنامه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی استان خراسان رضوی

اتاق بازرگانی مشهد98/07/15
برنامهینببندیاولویتاتاق،کشاورزیدفترشدهطراحیپرسشنامهازاستفادهبا

.گرفتصورترضویخراسانکشاورزیآبوریبهرهارتقاءاجراییهای

یون شرکت در جلسه هماهنگی موضوعات مورد بررسی کمیس
کشاورزی اتاق در سازمان جهاد کشاورزی استان

98/07/17
سازمان جهاد کشاورزی 

خراسان رضوی

،استانداراولویتاصلیمحصوالتبازارتنظیمتوسعهساماندهیموضوعات
بخشتعاملاتاق،کمکباکشاورزیبخشتشکلهایازحمایتوساماندهی
.شدبررسی...واقتصادیمعینهایباکشاورزی
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:دفتر کشاورزی
18

اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریتاریخ برگزاریمراسم/همایش/عنوان جلسه

برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی تدوین ساز و کار 
ن  اجرایی برنامه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی استان خراسا

رضوی
اتاق بازرگانی مشهد98/07/23

سنتیوسطحیآبیاریروشهایبهبودواصالحوآبیارینوینهایسامانهتوسعه
.گرفتقراربررسیمورد

ر برگزاری پنجمین نشست هم اندیشی تدوین ساز و کا
ن  اجرایی برنامه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی استان خراسا

رضوی
.گرفتقراربررسیموردباغیبهوزراعیبهنژادی،بهاتاق بازرگانی مشهد98/07/27

شرکت در ششمین جلسه  گروه کاری امور کشاورزی ذیل
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

98/07/28
سازمان نظام صنفی 
ی کشاورزی و منابع طبیع

خراسان رضوی
دیگرشرکت5وپروریآبزیهایتعاونیاتحادیهتقاضایبررسی

:گزارشات و مستندات

شاورزی طراحی پرسشنامه نشست هم اندیشی تدوین ساز و کار اجرایی برنامه ارتقاء بهره وری آب ک•

استان خراسان رضوی

27 تعداد مشاوره ها


