
اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی مشهد 1395نگاه کلی و آماری به عملکرد سال 

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
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مصوبه62جلسه هیات نمایندگان با برگزاری هفده

جلسات مهم برگزار شده 
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مصوبه 83برگزاری بیست و سه  جلسه هیات رئیسه با 
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وگوی دولت و بخش برگزاری یازده جلسه شورای گفت
خصوصی
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جلسات مهم برگزار شده 

تامینمالیات،کارگروهجلسهوچهارسیبرگزاری
312ابتولیدموانعرفعوتسهیلستادگمرکواجتماعی

مصوبه
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برگزاری صد و شش جلسه کمیسیون های تخصصی و  مشورتی
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جلسات مهم برگزار شده 
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یوگوگفتشورایدبیرخانهجلسهسهوچهلبرگزاری

ذیلکارشناسیجلسهششوخصوصیبخشودولت

دبیرخانه
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برگزاری دو جلسه شورای ملی زعفران ایران و جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شورای ملی زعفران

جلسهوپنجبیستبرگزاری

76مادهکمیتهدبیرخانه
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اسان  مصوبات مهم و محقق شده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خر
1395رضوی در سال  ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

1
از سیا  جیاری در اسیتان    1389با توجه به اعالم آمادگی اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر اجرای قانون پیش  ریروس سیاات ان م یو      

.،اقدامات الزم جهت تسریع در اجرای این قانون انجام شد

2
نفیر پرسینل را دارد و   100با توجه به اینکه ارقام اات اص یارته به استان در رابطه با تامشن مالی بنگاههای کوچک و متوسی  مدیدودیت سی      

.نفر پرسنل دارند لذا موضوع از طریق ستاد اقت اد م اومتی پشگشری  و مد ق شد100واحدهای تولشدی متوس  استان بششتر از 

3
وسیعه  مورد ت ویب قرار گررت و معاونت مدترم ه یاهنگی امیور اقت یادی و ت   ( ارائه شده در جلسه) کلشات طرح تامشن مالی ورود موقت شکر اام

صندوقمنابع استانداری جهت تامشن مالی این طرح موضوع را از شورای ه اهنگی بانکها پشگشری و در صورت عدم تامشن در استان، آن را از طریق
.توسعه ملی پشگشری ن ود

4
از اسیاتشد  دوره های آموزشی الزم توس  انج ن مدیران صنایع در ا وص ندوه حسابرسی ها و آشنایی رعالشن اقت ادی و تشکل ها با بهره گشری

رای موسسه حسابرسی و سازمان تامشن اجت اعی جهت رراهم آمدن امکان استفاده از ظررشت های موجود بخشنامه ها و رویه های تامشن اجت اعی ب
.بنگاههای اقت ادی برگزار گردید

5

نی بیر سیالمت   نظر به اه شت و ضرورت موضوع ارت ا کشفشت بهداشتی ششر اام و گستردگی و ررابخشی بودن موضوع و تاثشر گذاری مد والت لب
سازمان دامپزشکی کشور بیه ریاسیت   شس ئر1393/12/09مورخ 93/10/90/833مردم ، ک شته ارت ا کشفشت بهداشتی ششر اام موضوع نامه ش اره 

وصیی تشیکشل و   یکی از معاونشن مدترم استانداری و دبشری مدیر کل دامپزشکی استان و با عضویت سایر دستگاهای ذیرب  و تشکلهای بخ  ا 
.برنامه ارت ا کشفشت بهداشتی ششر اام که مبنای عل ی و اجرایی اواهد داشت در استان ع لشاتی گردید

.ررع مشکل مددوده حریم واحدهای گلخانه ای جهت احداث مورد پشگشری و اجرایی گردید6
.قانون نظام جامع دامپروری و دستورالع ل تدوین شده توس  وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه پشگشری گردد16اجرای ماده 7

8
درصدی سیهام شیرکتهای   10اساسنامه شرکتهای ح ل و ن ل بشن ال للی در ا وص تعداد وسشله ن لشه ملکی به نام مدیر عامل و تعششن س   

. تعاونی برای هشات مدیره و مدیر عامل تغششر یارت

9

قانون ارزای  2ماده 6موضوع پذیرس و صالحشت رتبه بندی انجام شده توس  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبشعی در اجرای  تب ره 
ت و ضی ن  بهره وری  و استعالمات صورت گررته حسب گزارس و موار ت رئشس مدترم سازمان برنامه بودجه استان مورد تایشد و موار ت قرار گرر

ده مدترم رنی استانداری در ارتباط با عدم پذیرس و صالحشت رتبه بندی انجام شی درتر 93/07/16مورخ 38/41/23011منتفی شدن  نامه ش اره 
به بندی توس  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبشعی ، در استان در چارچو  قوانشن و م ررات موجود تعششن صالحشت و صدور گواهی رت

و پش انکاری بخ  کشاورزی و سایر مراکز مورد اشاره در ماده مذکور به طور ااص،توسی   سیازمان نظیام مهندسیی     مشاوره شرکت های ادمات 
.کشاورزی استان انجام شد



7

در دست اقداماقدام شدهتعداد مصوباتتعداد پرونده های رسیدگی شدهتعداد جلسات

3428931230111

تعدادموضوعدرخواست هاتعداد کل حوزه

193تأمین اجتماعی
175بدهی و بخشودگی جرایم تقسیط 

ی  نهایت مساعدت سازمان نسبت به رسیدگ
پروندهمجدد 

18

119مالیات
72تقسیط بدهی

47یبررسی مجدد پرونده و رفع شکایت متقاض

0بررسی شکایت متقاضی 0گمرک

312-----312جمع

اصله  شده در هر یک از حوزه های مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی و نتایج حهای مطرح درخواست 
1395سال -ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانگروه کاری مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک در  ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



95شرکت در کمیته و شوارهای استانی سال ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

پرونده در هیأت تشخیص  3115رسی بر

مطالبات سازمان تامین اجتماعی

پرونده در  هیأت حل  3322بررسی 

اختالف مالیاتی

کارگروه هماهنگی امور اقتصادی ، اشتغال و * 
سرمایه گذاری

ستاد اقتصاد مقاومتی* 
شورای مشورتی صنایع کوچک و  * 

متوسط 

1395کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه سال*
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی  *

کارگروه تخصصی استاندارد سازی ارتقاء کیفیت  * 
کاالو خدمات 

کارگروه زیر بنایی، طرح ها و سرمایه گذاری ستاد تسهیل و رفع*
موانع تولید استان 

کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد*  
1395کمیته پایش تجارت خارجی سال * 



پرونده فعاالن 289رسیدگی و پیگیری 
اقتصادی در حوزه مالیات و تامین 

اجتماعی  

مراجعه حضوری  570پاسخگویی به 
و تلفنی در راستای ایجاد 

ارتباط با اعضاء و فعاالن اقتصادی

هماهنگی در ارائه مشاوره های 

فعال اقتصادی451تخصصی به 

دفتر ارتباط با اعضاء و فعاالن اقتصادی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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: مورد ارائه خدمات بازرگانی شامل 1969

1590اینازکه)بازرگانیکارتبهمربوطمورد

خدماتسایرالباقیوکارتصدورمورد412تعداد،

.(استبودهبعدصفحهجدولمطابق

379تعداداینازکه)عضویتکارتبهمربوطمورد،

خدماتسایرالباقیوعضویتکارتصدورمورد101

.(استبودهبعدصفحهجدولمطابق

 صدور فرمA و گواهی مبداء  به:

39/255/947/747/915: ارزش دالری

102/482/323/455: وزن ناخالص

خدمات بازرگانی

3251 مورد امور کارنه تیر :

واردات ، صادرات ، ثبت شده ، : شامل
فروش، عودت شده گواهی قبولی و

سفید ابطالی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



نوع کارت حقوقی/ شخص حقیقی تعداد نوع عملیات اجرایی جمع کل تعداد

کارت عضویت

شخص حقیقی 44 صدور

379

شخص حقوقی 57 صدور

حقیقیشخص 
31 تمدید
27 تغییر نوع کارت

شخص حقوقی 5 انتقال از این اتاق

شخص حقوقی

1 ابطال
1 غیر فعال سازی
206 تمدید
1 المثنی
6 تغییر نوع کارت

کارت بازرگانی

حقیقیشخص 

25 ابطال

1590

1 رفع ابطال
2 غیرفعال سازی
4 المثنی

شخص حقوقی 411 پرداخت تعهدات مالی

حقیقیشخص 
292 تمدید
22 پرداخت تعهدات مالی
202 صدور

شخص حقوقی 210 صدور
شخص حقیقی 2 انتقال از این اتاق
شخص حقوقی 6 ابطال
شخص حقوقی 3 انتقال به این اتاق
شخص حقیقی 2 انتقال به این اتاق
شخص حقوقی 5 تغییر نوع کارت
شخص حقیقی 3 تغییر نوع کارت

حقوقیشخص 

6 انتقال از این اتاق
350 تمدید
22 غیرفعال سازی
22 المثنی



202 مورد ارائه 
خدمات مشاوره ای در  

خصوص امورمالیاتی

مورد ارائه خدمات 65
مشاوره ای در خصوص امور 

تأمین اجتماعی

مورد ارائه خدمات مشاوره ای در 46
خصوص امور قراردادهای بین المللی

و خرید

120 مورد ارائه خدمات مشاوره 
ای در خصوص امور بانکی و 

تسهیالت

123 مورد ارائه 
خدمات مشاوره ای 

در خصوص امور 
روابط کار

ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی

خدمات مشاوره–دفتر ارتباط با اعضاء 
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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95گزارش عملکرد ارائه خدمات مشاوره ای در سال 

ماه

:نام مشاوران، آقایانتعداد مراجعه و نوع مشاوره

تعداد مراجعه به
امور مالیاتی

تعداد مراجعه به امور بانکی و
تسهیالت

تعداد مراجعه به امور 
تأمین اجتماعی

تعداد مراجعه به 
امور قراردادهای 
بین المللی و 

خرید

ارائه خدمات 
مشاوره ای روابط 

کار
لبافیفراهیکابلیعدالتیعامریاناآدینه نیشامل

10105233755فروردین  

25553101213415310اردیبهشت 

18145858368585خرداد

58326562326تیر

161033861064338مرداد

145831077328310شهریور

221030101012733010مهر 

251315131510742513آبان

126132131203811113آذر 

11125615611665615دی

19127515514847515بهمن 

25157615214533515اسفند
2021206546123کلی

جمع کل 
مشاوره های  
ارائه شده تا  
کنون

556

مورد ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در حوزه های روابط کار، امور حقوقی، داوری و قراردادها، مالیات، قراردادهای خریدد  پانصد و چهل و شش
مورد مربدوط بده امدور    200بین المللی و بازرگانی خارجی، امور بانکی و تسهیالت، تأمین اجتماعی، کارت بازرگانی و گواهی مبداء که از این تعداد، 

مورد مربوط 43مورد مربوط به امور تامین اجتماعی و 63مورد مربوط به امور بانکی و تسهیالت ، 117مورد مربوط به امور روابط کار ، 123مالیاتی، 
. به امور قراردادهای بین المللی و خرید می باشد

مشورتی-مشاوره های تخصصی 

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



انیاستکمیتۀدبیرخانههایبرنامهواهدافکتابچهتهیۀ*
راههمبهرضویخراساناستاندرپنجمبرنامۀقانون76ماده
ایهتشکلومطالعاتیهایحوزهوجلساتزمانبندیبرنامۀ
ذیربط

دبیرخانهپیشنهاداتمجموعهصفحه204درجلدیکتهیه*
استانتوسعهپنجمبرنامهقانون76مادهاستانیکمیته

وقوانینحذفیاوتجمیعواصالحپیرامونرضوی،خراسان
مختلفهایبخشدرکاروکسبمحیطمخلمقررات
اقتصادی

از مشاوره حضوری و تلفنی با بیش*

نفدددراز فعددداالن اقتصدددادی و 170

ن تشکلهای زیرمجموعه اتاق پیرامدو 

د قانون کار، قانون رفدع مواندع تولید   

ومسائل تامین اجتماعی

استانی مصوبات جلسات دبیرخانۀ کمیتۀپیگیری*
از طریق دستگاههای ذیربط به صورت مکتدددو  

اقتصاد مقاومتیشرکت در جلسات ستاد ،
انعکاس مکاتبات و موارد اجرایدی از سدوی اتداق    *

اسخ ایران و سایر دستگاهها و پیگیری آن و تهیۀ پ

فعالینپیشنهاداتونظراتاخذپیگیری*
مجوزهایمهمترینشناساییخصوصدراقتصادی
ومذاکرهومکاتبهطریقازکاروکسبمخل

وقوانینخصوصدرزنانحوزۀمسائلبررسی
زنانکانونحضورباکاروکسبمخلمقررات
هایتشکلزناندانانحقوقانجمنوبازرگان
خصوصیبخش
وقوانیناصالحکتابچهجلد200حدودتهیه*

هیاتدرجلساتارائهوکاروکسبمخلمقررات
نمایندگان

76ک شته ماده 

76ک شته ماده 
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- شش جلسه خدمات فنی و مهندسیکمیسیون
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تحقیقایندر.معدنخصوصیبخشهایتشکلوهاسازمانهمکاریبااستانمعدنیتوانمندیهایتحقیقاتیطرحشدناجرایی•
پروپوزالرابطههمیندر.گرفتخواهدقراربررسیموردصادراترویکردبارضویخراساناستانمعدنیتوانمندیهایشناسایی
طرفزامرتبطهایهزینهوطرحتاییدازبعدبودگردیدهمطرحکمیسیونپنجمجلسهدرکهمعدنمهندسینظامسازمانپیشنهادی

.گردیدخواهدانجاممعدنمهندسینظامسازمانتوسطاتاقتحقیقاتمرکز

استانمعدنمهندسینظامسازمانمحلدرطبیعیمنابعوزیستمحیطمشترککمیتهبرگزاری•

ساختزیردرموجودسیستماتیکهایچالشبررسی"و"دهممجلسازمعدنکمیسیونمطالباتوپسابرجاماتفاقات":هایگزارشارسال•
ترممحدبیرتوسطبهره برداریوبررسیجهتکمیسیونمحترماعضایالکترونیکیآدرسبه"فوالدتاآهنسنگارزشزنجیرههای

کمیسیون

جلساتشکیلتوزادهحسینمهندسآقایمسئولیتبهمعدنخانهکمیتهونکاحیمهندسآقایمسئولیتبهجامسیلیسکمیتهتشکیل•
شجاعیمهندسآقایجنا استانتجارتومعدنصنعت،سازمانمعدنیمعاونتدفترمحلدرمربوطه

مهندسیامنظنمایندگیدارایشهرستان هایدرمعدنمهندسینظامسازماننمایندگی هایبهدولتیحقوقجزبهمعدنیامورکلیهتفویض•
استانتجارتومعدنصنعت،سازمانمعاوناعالمطبقمعدن

ایراناتاقمعدنکمیسیونتوسطشدهتدویندولتیحقوقیکسان سازینرم افزارارائهبراعضاتاکید•

کمیسیوندبیرتوسطایراناتاقمعدنونقلوحملکمیسیونهمایشآیندهجلسهدرذیربطاعضایازدعوت•

شرقزیرساخت هایتوسعهوتامینشرکتگزارشازتقدیر•

جهتخوافمعدن دارانوسرمایه گذارانوذیربطانهمهنظریاتوحقوقرعایتباشرقزیرساخت هایتوسعهوتامینشرکتالزماقدام•
.گردیدمطرحنیزهفتمدوراتاقکمیسیونجلساتدرکهگذشتهمباحثبهتوجهباخوافاقتصادیویژهمنطقهایجادبررسی
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مصوبات مهم کمیسیون معدن و صنایع معدنی   



رفع مشکالت مربوط به انتقال خط گاز خواف با مساعدت سازمان منابع طبیعی•
ر هر پیشنهاد بهره گیری از ده درصد حقوق دولتی معادن به صورت مجتمع شده در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی و اکتشافی تاثیرگذار د•

استان

بررسی تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استان ها•

هماهنگی سازمان منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در رابطه با استعالم مالکیت ها•

ارائه لیست نمایشگاه های داخلی و خارجی•

جمع آوری و جمع بندی نظرات اعضا برای ارائه به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس•

پیگیری پنجره واحد جهت طرح در جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس•

تشکر از فوالد نیشابور در جهت حمایت از یک واحد استانی•

های نظام مهندسی کشورتشکر از سازمان نظام مهندسی معدن استان به جهت برگزاری خو  همایش سازمان•
تشکر از جنا  آقای مهندس نکاحی و جنا  آقای مهندس شجاعی به جهت برگزاری اولین جلسه شورای عالی معادن در خارج از تهران و در •

مشهد مقدس

ورت مکتو به ص"بررسی قوانین مخل فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی "ارائه کلیه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون در رابطه با •
عدن و صنایع آقای مهندس مافی دبیر کمسیون م: ایجاد کمیته بررسی قوانین مخل فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی باحضور اعضای ذیل•

م معدنی، آقای مهندس حسین زاده ریاست محترم انجمن تخصصی معدن خانه صنعت و معدن استان، آقای مهندس ابراهیمی نماینده محتر
ری در امور شرکت بهسنگ و صادرکننده سنگ های تزیینی و آقای مهندس پژهام مدیر عامل شرکت به فرمعادن پارس و کارشناس رسمی دادگست

معادن

خاص بعد از جمع بندی موارد حاصل از کمیته بررسی قوانین مخل فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی 76تشکیل جلسه کمیته ماده •

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

مصوبات مهم کمیسیون معدن و صنایع معدنی   
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وز بده  در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی، درخواست از دولت به منظور پرداخت مطالبات معوقه صادرکنندگان بده ندرم محاسدباتی ر   •
منظور تشویق به توسعه صادرات

رات درخواست برقراری مجدد مشوق های صادراتی بر اساس نگاه به توان تولید بنگاه های تولیدی کشور به منظور حمایدت از واحددهای صداد   •
محور

دون ب»درخواست ایجاد سازمان و مدیریت ویژه در ساختار دولت تحت عنوان بنگاه های تولیدی صادرات محور و صادرات با نام و نشان تجاری •
«کارخانه

درخواست تفکیک مجدد وظایف حوزه تجارت از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی•
کمیسیون تجارت به عنوان یک درخواست جدی از هیات نمایندگان اتاق مشهد درخواست دارد که از طریق هیدات نماینددگان اتداق ایدران و    •

.مقامات و شورای گفتگو پیگیر دریافت مطالبات معوقه صادرکنندگان باشند
بند الزامات توسعه صادرات استان در راستای رسدیدن بده اهدداف    34تشکیل کارگروهی با محوریت اتحادیه صادرکنندگان در جهت بازنگری •

صادراتی
نان و کاالهدای  از آنجائیکه در چند ماه گذشته دولت تاجیکستان به دالیل غیراقتصادی و به عناوین مختلف محدودیت های فراوانی برای بازرگا•

حددود  ایرانی ایجاد نموده است، این محدودیت ها ضمن تحمیل خسارت های قابل توجه به صادرکنندگان ایرانی به خصوص خراسانی باعث افت
است وزیدر  درصدی صادرات کاالهای ایرانی به کشور تاجیکستان شده است، حاضرین برای رفع این مشکل پیشنهاد سفر هیات تجاری به ری50

.صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر امورخارجه به کشور تاجیکستان و مذاکره با مقامات تاجیک را اعالم نمودند
افدت و در مورد اخذ مالیات ارزش افزوده از بازرگانان برای کاالهای صادراتی و عدم بازپرداخت به موقع آن حاضرین با ذکر اینکده اینگونده دری  •

ل اصدل  پرداخت مالیات ارزش افزوده باعث کاهش صادرات کشور به ویژه استان خراسان شده است، پیشنهاد نمودند با پیگیری مقامدات مسدئو  
نشود اداریاخذ مالیات بر ارزش افزوده برای کاالهای صادراتی با اصالح قانون متوقف شود تا نیاز به پرداخت، دریافت و انجام بروکراسی زمان بر

.قانون بهبود مستمر کسب و کار شوند4و تا زمان اصالح قانون نیز خواستار اجرای عین ماده 
ارزش آن حاضرین با تاکید و اصرار ضمن اعالم طلبکاری از دولت جمهوری اسالمی بابت جوایز صادراتی سنوات قبل که اکنون بده چندد برابدر   •

زمان رسیده است از مقامات مسئول استان در سازمان های دولتی و تشکل های بخش خصوصی خواستند بدون اغماض در جهت احقاق حقدوق 
.مسلم و شرعی صادرکنندگان و تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت مطالبات صادرکنندگان اقدام نمایند

صدادرات  حاضرین در جلسه در خصوص تخصیص مشوق های صادراتی هزار میلیارد تومانی سال جاری معتقدند چنانچه نظر بر تاثیر در توسعه•
اخدت  است، از مقامات و مسئولین استان در بخش دولتی و خصوصی مطالبه شود تا این مشوق ها از مسیر اصلی تجربده شدده در دنیدا کده پرد    
بدا ایدن   مستقیم به دارندگان اظهارنامه صادراتی است انجام شود نه اینکه به بهانه مشوق صادراتی و جایزه صادراتی وزارتخانه هدایی بخواهندد  

.بودجه مشکالت خود را مرتفع نمایند

مصوبات مهم کمیسیون تجارت
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. افته اسدت صادرکنندگان حاضر در جلسه به اتفاق نظر معتقد بودند که قدرت رقابت کاالهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی به شدت کاهش ی•
صنایع لذا پیشنهاد و درخواست داشتند موضوع دالیل افزایش قیمت تمام شده کاالهای تولید داخل به صورت مشخص بررسی و در جهت حمایت

تولیدی صادرات محور شود
امی کده  حاضرین در جلسه با توجه به قانون مالیات ها در خصوص استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای واردات و صادرات، تاکید داشتند مداد •

مداده  ینکارت بازرگانی الزمه صادرات و واردات است این ماده قانونی بازدارنده و کاهش دهنده صادرات خواهد بود، لذا مصر بر این هستند که یا ا
.قانونی اصالح شود یا کارت بازرگانی از چرخه مجوز تجارت حذف شود

ی حاضرین در جلسه یک صدا ضمن حمایت از صادرات کاالهای باکیفیت و مرغو  و استاندارد اعالم داشتند هدی  صدادرکننده ای را کده کداال    •
ی نامرغو  و غیر استاندارد به بازارهای هدف صادراتی ارسال نمایند، حمایت نخواهند کرد و از اقددام اینگونده صدادرکنندگان کده اعتبدار کداال      

.صادراتی را خدشه دار می کنند، ابراز نگرانی کردند
یارانده  حاضرین در جلسه معتقدند در صورتی حفظ صادرات و توسعه آن ممکن خواهد بود که دوبرای پرداخت تسهیالت صادراتی از منابع خود•

.پرداخت نماید
هدای  حاضرین با توجه به باال بودن بسیار زیاد هزینه های حمل و نقل در کشور که ناشی از دریافت تعرفه و عدم صدور مجدوز واردات کدامیون  •

که می . تسنواتی به کشور است اصرار دارند این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده کاالهای تولیدی داخل کشور و کاالهای بازرگانی شده اس
.بایست این مشکل با کاهش تعرفه ها و صدور مجوز واردات کامیون های سنواتی باکیفیت برطرف گردد

.آمادگی سفارت برای تشکیل اتحادیه تجار ایرانی که در صورت اعالم آمادگی بازرگانان ایرانی این موضوع پیگیری شود•
برگزاری جلسه با تهیه کنندگان حوزه اقتصادی صدا و سیما•
های خصوصی برای برگزاری مراسم روز صادرات استان¬دریافت پیشنهادات و انتقادات صادرکنندگان نمونه و تشکل•
   پیگیری کاهش سود تسهیالت بانکی تا دو درصد برای صادرکنندگان •
ها ¬ایجاد یک کمیته ذیل کمیسیون برای برگزاری همایش روسیه و برگزاری همایش به همت اتاق و تشکل•
فرینان جوان های اموزش بازرگانان جوان و کارا¬ایجاد یک کمیته برای تجارت الکترونیک ذیل کمیسیون تجارت و تصمیم بر آن شد تا در کالس•

.از حضور اقای شوشتری استفاده شود و این حیطه به تدریج گسترش پیدا کند
تگاه هدای  به عنوان مصوبه کمیسیون مقرر گردید از کارگروه توسعه صادرات درخواست گردد تا شرایط ارائه امتیازات دولتی برای تمدامی ایسد  •

اتی ایجداد  ریلی خارج از استان یکسان صورت پذیرد و شرایط رقابتی برای ارائه خدمات مناسب به بخش صادرات استان در پایانه های ریلی صادر
.شود

.مقرر گردید شرایط اظهار کاالی صادراتی در گمرک و مشکالت متعاقب آن با دارایی بررسی و در جلسه بعد گزارش گردد•

مصوبات مهم کمیسیون تجارت



ن        جلسه کمیسیوسیزده برگزاری * 
حمل و نقل و ترانزیت

ل جلسه کمیته ذیدوبرگزاری * 
کمیسیون 

:تعداد مصوبات مهم 

مصوبه  سی

کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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حمل و نقل و تزانزیت



مشکالتاساییشنبرمبنیمیدانیمطالعاتانجاممنظوربهعباسبندربهاعزامجهتنوریانوعطاییصانعی،آقایانازمتشکلنفرهسهکارشناسیتیم•
نصحدرکارشناسیگزارشمربوطهمتولیانوهاسازمانباجلساتبرگزاریازپسوگردیدتعییننقلوحملحوزهدراقتصادیفعاالنواعضاء

جمهوریکگمرمدیرکلبهاتاقمحترمریاستتوسطوتهیهالزمپیشنهاداتوبهبودقابلنقاطقالبدرایمکاتبههمچنینگردیدمطرحکمیسیون
.گردیدارائهاسالمی

میتهکمسئولیتباوروحیوقندچیدانش،هژبر،نوری،زاده،خادمآقایانهمراهیبالجستیککمیتهاعضاءازمتشکلسمیناربرگزاریکارگروه•
.پذیردصورتمتعاقبامربوطهجلساتوهاهماهنگیسایرشدمقرروتعیینلجستیک

.هرمزگاناستاننقلوحملکمیسیوندرعضویتجهتاستاننقلوحملحوزهفعاالنازآگاهومطلعافرادازنفر3معرفی•
وتانافغانسبهارسالیکاالهایارزیابیخصوصدرصادرهبخشنامهشفافیتدرخواستوایراناسالمیجمهوریمحترمگمرککلرئیسبامکاتبه•

.ترکمنستانوپاکستان
ونقلوحملسازمانباهرمزگانونقلحملکلادارهازدریافتیماهیکفرصتبهعنایتبافوت45کانتینرهاینقلوحملموضوعپیگیریومکاتبه•

.کشورهایپایانه
هرگونهبدون)شوددادهباشدمیCMRدارایکهایرانندههربه2013سالقبلهمانندراهنقشهشدپیشنهادازبکستانکشورترانزیتخصوصدر•

.(گریواسطه
اسالمیجمهوریدرمترددافغانیایجادهناوگانرانندگانچنانچهدوپاساژ،کارنهکنوانسیونبهافغانستاناسالمیجمهوریالحاقزمانتاگردیدمقرر•

وسیلهموقتودورفراینددرایرانیالمللیبیننقلوحملشرکتبهاحتمالیخسارتبروزموجبیاکامیونضبطبهمنجرکهتخلفهرگونهمرتکبایران
حسا ویهتسبهمربوطتشریفاتطیجهتایراناسالمیجمهوریگمرکاتبهخودکامیونباافغانیرانندهمراجعهعدمصورتدرهمچنینشوند،نقلیه
برایمالزاقداماتتااعالمافغانستاناسالمیجمهوریهوانوردیوترانسپورتوزارتبهدیپلماتیکمجاریطریقازمراتبموقت،ورودپروانهابطالیا

.گرددمعمولایرانیالمللیبیننقلوحملهایشرکتحقهحقوقاحقاقپیگیری

فعالیتواسیستنامهایین)مربوطهنامهآییندرکاالالمللیبیننقلوحملتعریفبهتوجهباوالمللیبیننقلوحملهایشرکتتاسیسنامهآئین•
متی،انوری،زاده،خادمفرخی،هژبر،)آقایانازمتشکلوکارگروهیشودآوردهتبصرهعنوانبهقانوندر(کاالالمللیبیننقلوحملهایشرکتهای

.گردیدتشکیل(ضرابیوحیدضرابی،علیحسینی،
.سیستماینکنندگاناستفادهبرایEPLآموزشیهایکالسبرگزاریجهتگمرککارشناسانوانجمنباجلسهتشکیل•
تاسمعافکشورازخارجبهکاالنقلوحملصادراتخدماتبخشازمنظور.شوددیدهتبصرهعنوانصادراتحملپانزدهممادهدرصادراتبارابطهدر•

(ورکشازخارجازاینقطهبهکشورداخلازاینقطهاز).شوداضافهتبصرهقالبدرالمللیبیننقلوحملتعریف،نقلوحملخدمات بنددرو
دبیرخانهبهآنارجاعومودیاناعتراضدفترکلمدیرسویازشدهصادراخیرابخشنامهبهتوجهبا87/01/14مورم656بخشنامهمفاداجرایبرتاکید•

.76مادهاستانیکمیته
.گردیدارائه76مادهکمیتهبهقوانینبامغایرهاینامهبخشکلیهوتنظیمکمیسیونعملکردگزارشقالبدرکمیسیونسالهیکمصوباتکلیه•

مصوبات مهم کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت  
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



برگزاری دوازده جلسه کمیسیون* 
کشاورزی آب و صنایع تبدیلی 

ل برگزاری شش جلسه کمیته ذی* 
کمیسیون 

:تعداد مصوبات مهم 

بیست و پنج مصوبه 

کمیسیون کشاورزی آب و صنایع تبدیلی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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اولویت کمبود آ  و ارائه راهکارهای مناسب•
آموزش و برگزاری دوره های آموزشی•
WTOآسیب شناسی پیوستن به •

تشکیل ستاد مشترک بخش های علمی و عملی •
جلسه در دانشگاه با موضوع بررسی نرم ارز•
بازنگری وتدوین طرح جامع و سند ملی زعفران •
تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی•
پیگیری تشکیل دایرکتوری جامع بخش •
همکاری های با مرکز ملی مطالعات راهبردی •
ارائه درخواست به کمیسیون کشاورزی مجلس  •
پیگیری موانع و چالشهای سند تدبیر آ  مشهد•
تشکیل کمیته سامان دهی تشکل ها بخش کشاورزی، دعوت از اعضا و تشکیل جلسه•
پیگیری بحث استانداردسازی مصرف آ  و تشکیل کمیته •
ایجاد تشکل فراگیر در بخش تولیدکنندگان زعفران در استان و استفاده از سرمایه های اجتماعی در این بخش•
پیگیری و تکمیل اهداف و برنامه های کارگروه امنیت غذایی و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت غذا•
پیگیری تشکیل کانون کارآفرینی تولیدات ارگانیک در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی•
به عنوان دبیر جهت تشکیل کارگروه اختصاصی( خانه کشاورز)تشکیل مجمع خیرین آموزش کشاورزی ، آقای مهندس اردکانیان •
(جذ  سرمایه در بخش کشاورزی)مشخص نمودن زمینه های سرمایه گذاری خارجی و توسعه بازرگانی در بخش کشاورزی در قالب کارگروه •
(سند اصالح شده جهت ادامه پیگیری ها به شورای گفتگو برده شود)پیگیری موانع و چالش های سند تدبیر آ  مشهد •
تصویب تشکیل شورای مردمی مدیریت آ  استان به مدیریت جنا  آقای صادقی •
ایجاد کارگروهی در زمینه رفع موانع و حل مشکالت گسترش کشت های گلخانه ای در استان•

مصوبات مهم کمیسیون کشاورزی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



برگزاری چهارده جلسه کمیسیون* 

سرمایه گذاری و تامین مالی           
:تعداد مصوبات مهم 

چهارده مصوبه 

کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی  

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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.های مستقیم و غیرمستقیم تأمین مالی بانک محور و ارائه راهکار در جهت کاهش آنبررسی و تحلیل هزینه•
.های تأمین مالی غیر بانکیشناسایی روش•
.های صنایع استانارائه راهکار برای الگوی تأمین مالی مناسب با توجه به ویژگی•
.ارتقاء دانش مالی و اقتصادی مدیران واحدهای اقتصادی استان•
.های کمیسیون در قالب ستادیریزیهای تخصصی و پیگیری مصوبات و برنامهتشکیل کمیته•
.مطالعه بر روی برنامه ششم و مالیات بر ارزش افزوده بخش خصوصی به منظور ارائه اصالحات و راهکارهای عملی•
."های نوین تأمین مالی در بازار سرمایهروش"اجرای همایش •
."های تأمین مالی در ایران و چگونگی کاهش آنهزینه"اجرای طرح مصو  •
.بررسی تأثیر تسهیالت بر روی شکوفایی اقتصاد استان با محوریت شرایط، زمان پرداخت و حجم تسهیالت بانکی•
.ز اقدام شودرودر راستای مصوبه هیئت نمایندگان اتاق مشهد، نسبت به تعیین اولویت های سرمایه گذاری استان به شکل اطالعات به•
."گذاری در انرژیسرمایه"گذاری در بخش انرژی در کمیته تخصصی بررسی جامع سرمایه•
ری از تضییع های مولد و جلوگیهای قضایی مورد نیاز فعاالن اقتصادی در جهت توسعه فعالیتپیگیری نظرات اعضاء در ارتباط با حمایت•

.منابع مالی
.ای و بررسی نقاط قوت و ضعفگذاری خارجی انجام شده در استان با نگاه مقایسهتحلیل سرمایه•
ورای گفتگدو  شوند و نگاه استانی در این مورد وجود ندارد بنابراین مصو  شد به شد ضرایب مالیاتی عمدتاً در تهران تعیین و بسته می•

.پیشنهاد شود تا سازوکار تعیین ضرایب اصالح شود و برای این منظور نماینده ای از استان در تهران حضور داشته باشد

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

مصوبات مهم کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی 



جلسه کمیسیون                        نه برگزاری* 

بهبود محیط کسب و کار و                                 

کارآفرینی          

تهتعداد مصوبه و اقدامات صورت گرف  :
نه مصوبه و اقدامات انجام شده

کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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اقدامات مهم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینیااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

منظوربهرضویخراسانکشاوزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسههیأتبه"1395بودجهدرخصوصیبخشمالیاتیبار"گزارشارائه•
استانداریازپیگیری

کمیسیونآتینشستدراستانوکارکسبمحیطپایشبرنامهچارچو گزارشارائه•
طریقازنیکارآفریوکاروکسبمحیطبهبودکمیسیوندبیرخانهجلسهدربررسیبرایکمیسیوناعضایپیشنهادیموضوعاتدریافت•

.ایمیلوفکسکمیسیون،کانال
کمیسیونآتیهاینشستازیکیدرفرگرامیپیاممهندستوسطاصفهاندرفناوریوپژوهششبکهمعرفی•
کمیسیوندبیرخانهتوسطتولیدازحمایتراهبردگزارشخصوصدراعضاپیشنهاداتونظراتدریافت•
نشستیدراناستغیردولتیهایشرکتوکارکسبوضعیتبهبودمحوریتبااستاندرآنمصرفومالیاتیدرآمدهایبیشترجذ پیگیری•

اتاقمالیتأمینوگذاریسرمایهکمیسیونبامشترک
غذاییایعصنهایشرکتازافزودهارزشبرمالیاتنشدناخذپیگیریمنظوربهاتاقآ وکشاورزیکمیسیونبامشترکجلسهبرگزاری•
دیگرهایاستانبامقایسهدراستاناجراییهایسازمانرفتارمقایسهموضوعبامطالعاتیطرحانجام•
محیطهبودبکمیسیونسهدبیرانحضوربااختصاصیجلسهتشکیلوغذاصنعتازحمایتوسالمتبحثدرمشترکدبیرخانهتشکیل•

داوطلباعضایوکشاورزیوگذاریسرمایهوکار،کسب
"صنایعتفکیکبهبورسعضوهایشرکتاطالعاتطبقتولیدهایهزینهتحلیل"عنوانباتحقیقاتیپروژهانجام



یون جلسه کمیسسیزده   برگزاری * 

حقوقی و قضایی 
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:تعداد مصوبات مهم 
هجده مصوبه

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

کمیسیون حقوقی و قضایی



.کمیسیوندبیرخانهتشکیل•
کمیته هابرنامه هایبندیاولویتبراساسکمیته هافی مابینکمیسیونبودجه یتقسیم•
اقتصادیفعالینبهمشترکصورتبهخدماتیارائهودادگستریرسمیکارشناسانکانونباتعاملبرتصویب•
کارگروه هاتخصصیزمینهدرموجودمشکالترفعبرایکمیسیون،اعضایتخصصزمینهدرکارگروه هاییتشکیل•
هیئتبهمواردارسالطریقازاتاقنامبهبخشنامهابطالدرخواستارائهوکمیته هااقداماتوجلساتتکمیلیکادرجهتدرجلساتیتشکیل•

نمایندگان
مالیاتیاختالفحلهیئت هایدرمجر قضاتازبکارگیریچگونگیبررسی•
دادگستریرسمیکارشناسانکانونباتعاملراستایدرفربهزادیآقایجنا رسمی،کارشناسانکانونرئیسازدعوت•

استاندرگذاریسرمایهازقضاییحمایتکمیتهباارتباطپیگیری•
استانسطحدرتخصصیدادگاههایتشکیلپیگیری•
ایرانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاققانوناصالحیهبررسی•
کاروکسبمحیطبهبودقانون29مادهاجرایپیگیری•
اقتصادیبنگاه هایمعنویمالکیتحقوقپیگیری•
تهراندرفوقکارگروهبهارسالبرایمالیاتیضرایبتعیینخصوصدراعضاءبهرسانیاطالعوپیگیری•
قانونبامغایرمالیاتینامه هایبخشابطالپروژهخصوصدرکارگروه هاییتشکیل•
قانونوارزکاالوقاچاقبامبارزهمالیات،تجارت،قانوندرموجودنامه هایبخشونامه هاآیینومقرراتوقوانیناصالحسنجیامکان•

پولشویی
شرایطبامتناسبقراردادهایتنظیموالمللیبینقراردادهایبازنگریروبررسی•
ایراناسالمیجمهوریگمرکیامورقانوناصالحیهبررسی•
یسیونکمبیشترتعامالتجهتجرموقوعازپیشگیریواجتماعیاموردررضویخراساناستاندادگستریکلرئیسمحترممعاونازدعوت•

دادگستریبابازرگانیاتاققضاییوحقوقی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

مصوبات مهم کمیسیون حقوقی و قضایی



نعتجلسه کمیسیون صبرگزاری هفت

         برگزاری پنج جلسه کمیته  ذیل

کمیسیون

:تعداد مصوبات مهم 
سی و یک مصوبه

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

کمیسیون صنعت 
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مصوبات مهم کمیسیون صنعت

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

ار مقرر شد سازمان محیط زیست بر اساس الزام قانونی، جهت اخذ خوداظهاری صنایع استان اقدام و یک نسخه از اطالعات دریافتی را در اختی•
.سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دهد

ذ مقرر شد سازمان محیط زیست از مشاورین معتمد پسماند و واحدهای پذیرنده پسماند، وضعیت موجود و آخرین اطالعات جمع آوری شده را اخ•
ی عالوه بر این سازمان صنعت، معدن و تجارت از شهرک های صنعت. کرده، اطالعات حاصله از بازدید ها و مطالعات خود سازمان را گردآوری نماید

.استان و جنا  مهندس مقامی از مجموعه صنایع شهرک توس اطالعات حجم عمده پسماند را جمع اوری و ارائه نماید
تان در آن مقرر گردید سرکار خانم دکتر دانش، نسخه ای از پایان نامه دکترا دانشگاه تهران را که میانگین پسماندهای صنعتی به تفکیک اس•

.ن صنعت تحویل نمایند.محاسبه شده را جهت استفاده در طرح مدیریت پسمانهای صنعتی به جنا  مهندس مرادی دبیر کمیسی
من مقرر شد در بحث استانداردها، دوره های آموزشی پسماند و الزامات و ضوابط زیست محیطی  به صورت جدی تری با استفاده از ظرفیت انج•

.مدیران برگزار گردد
ار مقرر شد جنا  آقای حکیمیان جزوات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و اوراق سکوک را به منظور افزایش آگاهی از طریق اتاق در اختی•

.اعضاء کمیسیون های صنعت و سرمایه گذاری قرار دهند
ر کار با توجه به اهمیت موضوع رفع مشکل جهت ارائه مدل برای تأمین مالی استان، از کمیسیون های اتاق درخواست شد تا این مهم را در دستو•

مدل هایی همچنین از اساتید دانشگاه عضو کمیسیون های اتاق نیز. قرار داده و روش های نوآورانه بررسی گردد تا نتایج گردآوری و جمعبندی شود
.در زمینه تأمین مالی استعالم گردد

ازراهینادروگرفتهقراراتاقمالیتأمینوگذاریسرمایهکمیسیونکاردستوردرجدیطوربهمالیتأمینجدیدرویکردهایموضوعشدمقرر•
.شودگرفتهکمکنیزهاکمیسیونومنابعسایر

و شناسایی مقرر شد از اتاق درخواست شود به منظور ایجاد کارگزاری برای آشنایی و ارتباط با موسسات تامین مالی بین المللی افراد صاحب نظر•
.  به اعضاء معرفی شوند 

ر شورای مقرر گردید به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شود دستورالعمل ابالغیه تامین مالی صنایع کوچک د•
اری محترم گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح ، همچنین طی مکاتبه ای تقاضای کمیسیون جهت حمایت از این طرح عملیاتی از استاند

.ارائه  گردد
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د طی مکاتبه با عنایت به آنکه بخشی از تسهیالت سرمایه در گردش توسط بانک ها بلوکه می شود و این اقدام خالف قوانین بانکی است، مقرر ش•
رفع این ای با جنا  آقای رسولیان مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری موضوع طرح و همکاری ایشان جهت پیگیری و

.مشکل درخواست گردد
.رددشد از اتاق درخواست شود تا همایشی برای معرفی هرچه بهتر و تخصصی تر راهکارهای تامین مالی با حضور صنایع استان برگزار گمقرر •
ر مقایسه  مقرر شد مکاتبه ای با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان انجام شده و عدم تناسب و عدم هماهنگی کاهش نرم بهره بانکی د•

.با کاهش نرم تورم مطرح و پیگیری این مهم مطالبه گردد
ازار امین مالی ببا توجه به اینکه از بین رفتن بازار تولیدات داخلی یک معضل مهم در کنار بحث تامین مالی است و باید همزمان با رفع مشکالت ت•

یسیونتولیدات داخلی نیز رونق یابد، مقرر شد دالیل از بین رفتن بازارهای داخلی بررسی و راهکارهای بهبود آن در قالب پروژه پژوهشی در کم
.مورد عارضه یابی قرار گیرد

اعالم مقرر شد اعضاء حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل گزارش راهبرد حمایت از تولید به دبیرخانه کمیسیون های اتاق•
.نمایند

وسعه کسب و پیرو مصوبه جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مبنی بر شناسائی قوانین و بخشنامه های مخل تولید و ت11/ 3بررسی بخشنامه •
کار

.در صنایع استان"کوچک مقیاس"های LNGبررسی کارشناسی اجرای •
.استانصنایعدر"هاCCHP"اجرایکارشناسیبررسی•

بررسی نحوه چگونگی اجرای طرح مدیریت پسماندهای صنایع در سطح شهر مشهد•
زارش ، فایل گ(سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری) در راستای تکمیل گزارش ارائه شده در جلسه مقرر شد، جنا  آقای مهندس ابراهیمی•

.را به کمیسیون صنعت تحویل نمایند« چرائی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن»اقتصادی با عنوان 
د مکاتبه با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک همکاری ندارند، مقرر ش... با توجه به اینکه بانک های اصلی مثل ملت، صادرات، تجارت و •

.ام شودای با شورای هماهنگی بانک های استان در راستای ایجاد تعامل و همکاری این بانک ها با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک انج
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درصد از واحدهای 8/7استان از بودجه تامین مالی و عدم تطابق آن با تعداد واحدهای صنعتی فعال در استان که% 6/4با عنایت به سهم •
کشور را به خود اختصاص می دهد مقرر شد طی مکاتبه ای با استانداری محترم درخواست افزایش سهم استان مطرح و پیگیری شود 

ر مشهد توجه به حضور کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در مرداد، شهریور و مهر ماه دبا •
مقدس، مصو  شد اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی و صنعت نظرات، درخواست ها ، مسائل روز و راهکار های مد نظر خود را جهت 

.جمعبندی و ارائه به کمیسیون های نام برده به دبیر خانه کمیسیون های اتاق اعالم نمایند
ند، مشکالت  عالوه بر مورد فوق مقرر گشت تا اعضاء محترم کمیسیون صنعت که با مشکل نرم برق صنعت و ساعات پیک مصرف درگیر هست•

.خود را به صورت مکتو  جهت ارائه به کمیسیون های مجلس به دبیرخانه کمیسیون های اتاق ارسال نمایند
.گرددایجاداتاقتوسطمشاورهقویتیموآموزشیکالسهایآگاهی،سطحبردنباالوبانکهاتخلفاتازجلوگیریبرایشد،مقرر•
.دهدقراراقتصادیفعاالناختیاردرالکترونیکسخهنقالبدروآوریجمعرابانکیآورالزامومقرراتقوانینمجموعهاتاق•
.رددگارسالاسالمیشورایمجلسپژوهشهایمرکزبرایاتاقطرفازوتکمیلچشمیدکترآقایتوسطشدهتهیهگزارشگردیدمقرر•
سالمفرایندامانجدراجتماعیپذیریمسئولیتومندیقانونمقولهدرایشانبندیرتبهواتاقتوسطبانکهاعملکردارزیابیشدپیشنهاد•

.پذیردصورتمتخلفبانکهایاسامینشروبانکهاسازی
حقوققاحقابرایاتاقتوسطمقاماتاحضاروگفتگوشورایتشکیلسپسوآنهانامبودنمشهودبدونبنگاههامشکالتمستندسازی•

.گیردقرارکاردستوردرایشان
ختیارادرقبیلازامتیازاتیداده اندانجامموقعبهرکودشرایطدرراخودتعهداتکهواحدهاییتشویقبرایگردددرخواستمسئولیناز•

.شودگرفتهنظردربانکهاواجتماعیتامیندارایی،مشوقهایورقمییکوامگذاشتن



جلسه کمیسیون شش برگزاری * 

خدمات فنی و مهندسی 
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کمیسیون های تخصصی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 جلسه شش برگزاری
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: به کشورهای مختلف اعم از اطالع رسانی اعزام هیات های تخصصی 
ستان،افغانمجارستان،عمان،تاجیکستان،کنیا،گرجستان،کنگ،ارمنستان،هنگکره،مکزیک،بصره،
استونی،رجواهوطالنمایشگاهآلمان،سیبت،نمایشگاهژاپن،چین،قرقیزستانپاکستان،،هلند،روسیه

کویت،ایلندت،اسپانیاسوئدو،خان،آستارااسترالیا،قزاقستان،کنگهنگغذاییمواد،ایتالیا،فنالندو
بلغارستان،

:ازاعممختلفکشورهایبههیاتاعزام

درایرانیکنسولگر،اقتصادیمذاکراتانجاموقازانومسکوشهرهای،روسیهکشوربهاعزام

بینامورعاونم،قازانشهردارتاتارستان،صنایعوزیر،تاتارستانگذاریسرمایهخدماتمرکز،قازان

تجاریمرکزازیدبازدوروسیهمقیمایرانبازرگانانشورای،مسکودرروسیهبازرگانیهایاتاقالملل

.مسکوعبهشایرانملیبانکسرپرستبامالقات،مسکودرایرانسفیربامالقات،فودسیتی

غذاییصنایعنمایشگاهازبازدیدجهتجنوبیکرهبههیأتاعزامFood weekبامذاکراتانجامو

وذایی،غصنایعوکشاورزیمحصوالتصادراتخصوصدرنمایشگاهدرحاضرخارجیهایشرکت

.بازاردرمحصوالتارائهنحوهوسئولشهرفروشعمدهمراکزوبازارهلازبازدیدهمچنین

رضویخراسانمحترماستاندارهمراهیوبصرهبهسفر.

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

امور بین الملل



:ازاعممختلفکشورهایپذیرشیهایهیات
اتحادیهوهلند،چکمکزیک،ترکیه،هلدینگ،هراتکنگ،هنگ

اتهیالهور،بازرگانیاتاقهیاتافغانستان،الهور،برنجصادرکنندگان

راشاپرسیارامشرکتنمایندگانترکیه،طرابوزاناقتصادی

مالقات های برگزار شده :

تانپاکسقزاقستان،،فرانسه،سوئیس:کشورهایسفیرانبامالقات
سوئدوفنالندنروژ،کشورهاینمایندگانبامالقات
مرزیاستاندارانبامالقاتوایرانوعراقمشترکاتاقاعضابامالقات
تانبلوچسوسیستانجنوبی،رضوی،خراساناستان)افغانستانوایران

(نیمروزوقندهارهرات،)افغانستاندرخودمرزهموالیتسهباو

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

ل پاسخگویی به نامه ها و انجام مکاتبات در حوزه بین المل*
ارداتدر خصوص وپاسخگویی به مراجعین و ارائه مشاوره به تجار *

و صادرات و معامالت تجاری با سایر کشورها

امور بین الملل
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روابط عمومی
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

www.mccima.com

:درشدهمنتشراخبارتعداد•

خبر342اتاقسایتدر•

480اتاقتلگرامکانالدر•

خبر

وتنظیموتهیهشامل)

(بارگذاری

نهرسافکراتاقهایفعالیت•

جلسهپنجبرگزاریبا

امورآرشیووبخشیسامان•

بنر،50)انتشاراتیوتبلیغی

(فشردههایلوحوانتشارات

4200بربالغبرداریعکس•

مورد پاسخگویی به مراجعان 500بیش از 
تلفنی و حضوری

https://t.me/mccima

اصالح روش ها و ابالغ  

مقررات جدید در حوزه  

انتشارات و مصاحبه ها
-----------------------

نسخه چاپ،  4500بیش از 

تکثیر و توزیع انتشارات

درج و نشر اخبار اتاق در  
:  رسانه ها و جراید شامل

دنیددای-ایرنا-صدا و سیما
–خراسان -اقتصاد
-فارس-ایران-قددددس
روزنامه -ایسنا-تسنیم

ماهنامه -اقتصادی آسیا
...اقتصاد آسیا و 

منتشرکتبارسالنمایندگان،هیاتماهیانهاجالسدرحضوردانشگاه،وصنعتتعاململیهمایشخبریپوششفتوکلیپ،وآلبومتهیه:اقداماتسایر
...واقاتدرمطبوعاتونشریاتتوزیعاتاق،خبریپایگاهمجازیرادیودررادیوئیگزارشانتشارسراسرکشددور،هایاتاقسایربهمشهداتاقشده



دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری

: تهیه و ارائه دوازده گزارش از قبیل 

 تهیههه گههزارش مههدیریتی فرصههت هههای تجههاری و
CISسرمایه گذاری در کشورهای منطقه 

 تهیههه گههزارش مههدیریتی فرصههت هههای تجههاری و
سرمایه گذاری در فدراسیون روسیه

 تهیههه گههزارش مههدیریتی فرصههت هههای تجههاری و
سرمایه گذاری در کشور ترکمنستان

    تهیه گزارش عملکرد پنج ماههه و ده ماههه تجهارت
1395خارجی استان خراسان رضوی در سال 

 ماهه صادرات استان خراسان 12تهیه گزارش عملکرد
انو تطبیق با برنامه صادرات است1394رضوی در سال 

 تهیههه گههزارش مههدیریتی فرصههت هههای تجههاری و
سرمایه گذاری در کشور ازبکستان

 تهیههه گزارشههات
مشاوره تجاری برای
نود مجموعه فعاالن

اقتصههادی مراجعههه 
کننههده بههه دفتههر 

تحقیقات بازار

امه ارائه و  تصویب برن
توسعه صادرات اسهتان 

خراسههان رضههوی در  
سال های برنامهه ششهم   
توسهههعه کشهههور در  

ات کارگروه توسعه صادر
ی استان و ستاد فرمانده

اقتصههاد مقههاومتی بهها 
حضور معاون اجرایهی  

رئیس جمهور

  تهیه و ارائه کتهاب الگهوی
مصههرف، انههدازه بههازار و  
فرصت ههای تجهاری کشهور    

قزاقستان

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



دفتر مطالعات و بررسی های اقتصادی

گزارش تحلیلی تخصصی در رابطه با اقتصاد  44تهیه و ارائه 
:ایران از جمله 

رکود،تغییر رویه های پیشین راهی برای خروج از وضعیت
 اقتصاد کشور در دام روزمرگی
 صنعت و کارآفرینی در ایران
صادی و ضرورت توجه به بخش خصوصی در تحقق توسعه اقت

اقتصاد مقامتی در کشور
در اقتصادلزوم توجه بر اثرات پیدا و پنهان فعالیت های مولد ،
تصاادی مای   مسیر تحقق اقتدار کشور از مسیر تحقق توسعه اق

گذرد

وایراندرکارواقتصادبارابطهدرتخصصیآماریگزارش50ارائهوتهیه
:جملهازجهان

،منتخبکشورهایدرخارجیترازووارداتصادرات

ساله50زمانیبازهطیکشورهاسرانهداخلیناخالصتولیدرشد

صنعتیساختسرانهافزودهارزش

ایراندرکارکنطبقاتبرحسبصنعتیهایکارگاههایشاخص،

منتخبکشورهایدرسرانهسالمتمخارج

منتخبکشورهایدرتحصیالتاساسبرکارنیروی

منتخبکشورهایدرتولدبدودرزندگیبهامید

جهاندرآنسرانهوکشورهاخدماتوکاالصادراتسهم

جهانکشورهایدرصنعتوکشاورزیساالنهشیرینآ برداشت

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

47%53%

گزارش تحلیلی

گزارش آماری

: تهیه و ارائه سه طرح پژوهشی از جمله 

مالیتامینوگذاریسرمایههایوشر

تولیدبخشدرهاهزینهکاهشهایروش

استانیمعدنهایپتانسیلوهاظرفیتبررسی

پژوهشیشورایجلسههشتبرگزاریوتشکیل

مصوبهبیستبیانبا



:کارگاه آموزشی ازقبیل نجسمینار و پو برگزاری د
یکا، سمینار تخصصی جنبه های قانونی واردات انواع مواد غذایی به اتحادیه اروپا، آمر

استرالیا از دیدگاه کنترل های کیفی با همکاری موسسه یوروفاین آلمان 
سمینار تخصصی نقش فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی
کدارگاه آمدوزشی آشندایی با کشداورزی ارگدانیک
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی بخش کشاورزی

برگزاری و شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی و کمیته های ذیل آن*

: ارائه مقاالت و گزارشات تخصصی مربوط به کشاورزی و آب از قبیل *

تجاری کشاورزی ، آ  استان خراسان رضوی-گزارش وضعیت اقتصادی
     گزارش اقدامات، درخواست ها و پیشدنهادات  کمیسدیون کشداورزی ، آ   و صدنایع

تبدیلی اتاق خراسان رضوی 
       گزارش تعیین استراتژی های گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی
 گزارش طدرح مطدالب بخدش کشداورزی در حدوزه مدالیداتدی

: 1396گزیده ای از اهداف و برنامه های پیشنهادی کمیسیون کشاورزی و آب  در سال 
تقل بررسی مشکالت حوزه آ  و ارائه راهکارهای مقابله با بحران آ  ذیل کارگروه مس-1

.آ ، محیط زیست و اقتصاد سبز و شورای راهبردی مدیریت آ  استان
بر محصوالت صادراتی کشداورزی اسدتان در    WTOآسیب شناسی عضویت ایران در-2

قالب کمیته تخصصی و پیگیری انجام طرح پژوهشی ارائه شده 
پیگیری تهیه دایرکتوری جامع بخش کشاورزی استان-3
الدب  توسعه تولید محصوالت سالم و ارگانیک و رواج فرهنگ آن بین کشداورزان در ق -4

فعالیت های کمیسیون و انجمن ارگانیک شعبه خراسان رضوی
ای در پیگیری و برنامه ریزی به منظور توسعه کشت گیاهان دارویی و داروهای گیاهد -5

یاستان با توجه به اولویت کمبود آ  و حفظ ارزش افزوده گیاهان داروی

دفتر کشاورزی ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



مرکز داوریااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

27%

4%

27%
5%

15%

19%

پیگیری و اقدام نام های  

ارجاع شده به مرکز داوری

برگزاری کارگاه و همایش  

داوری

مکاتبه با مدیر کل داوری

شرکت در جلسات روسای  

داوری اتاق های کل کشور

مکاتبه با داوران اتاق مشهد

ف  مکاتبه با شرکت های مختل

انعقاد دوازده پرونده جهت داوری
بررسی دوازده فقره ارجاعی به داوری و انعقاد سه پرونده جهت داوری



27%

4%

27%
8%

15%

19%

پیگیری و اقدام  

نام های ارجاع  

شده به مرکز  

داوری
برگزاری کارگاه و

همایش داوری

ل مکاتبه با مدیر ک

داوری

شرکت در جلسات

روسای داوری 

اتاق های کل 

کشور
مکاتبه با داوران

اتاق مشهد

ت مکاتبه با شرک

های مختلف  

oیداوربهورودشرایطتبیینوتشریحمذکورشرکتبامکاتبه:ن.م
oداوریبهورودشرایطتشریحمذکورشرکتبامکاتبه:ت.ه
oدفترجلسهدرحضوربرایدعوتوک.آشرکتمدیرعاملبامکاتبه

اتاقحقددوقی
oداوریبهورودشرایطتشریحود.دشرکتبامکاتبه
oداوریبهورودشرایطتشریحوش.تشرکتبامکاتبه
oاهانهمرشرکتبامکاتبهداوریبهورودشرایطتشریحوت.هبامکاتبه

داوریبهورودشرایطتبیینوشب
oداوریبهورودشرایطتشریحوط. .منقلوحملشرکتبامکاتبه

o(ت.م.کشرکت)دعوااقامهخصوصدرمحلیصالحیتجهتاستعالم
oتنشسمیزبانیجهتمشهداتاقآمادگیاعالمجهتمدیرکلبامکاتبه

95پاییددزقضائیهقوهاجتماعیمعاونتبامشترک
oوداورانتخا درم.کشرکتخواندهپاسخعدمخصوصدراستعالم

مشهدداوریمرکزسویازداورسرانتخا 
oداوریجامعنویسپیشخصوصدرنظراظهارومکاتبه
oش.م.کشرکتداوریهایهزینهاستعالمخصوصدر
oش.ت.اوف.گشرکتپروندهخصوصدر
oشرکتداوریدرخواستوآ.ت.چشرکتپروندهخصوصدرمکاتبهLLC-

آ.ت.چشرکتنمایندگانحضورباصورتجلسهتنظیمو

مرکز داوری
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

oبا برگزاری همایش آشنایی با اصول داوری سازمانی در صنایع و اصناف
مشدددارکت اتاق و دادگستری 



27%

4%

27%
8%

15%

19%

پیگیری و اقدام نام  

های ارجاع شده به  

مرکز داوری

برگزاری کارگاه و  

همایش داوری

مکاتبه با مدیر کل 

داوری

شرکت در جلسات 

روسای داوری اتاق های  

کل کشور

مکاتبه با داوران اتاق

مشهد

مکاتبه با شرکت های

مختلف  

oهاناصفاتاقمیزبانیبهکشددورکلداوریرؤساینشستدرشرکت
oمعاونینوداوریمراکزرؤسایاندیشیهمنشستدرشرکت

تبریزاتاقمیزبانیبهکشورکلهایدادگستریجرموقوعازپیشگیری

oش.م.کشرکتپروندهخصوصدرمکاتبه
oف.گداوریپروندهدرداورانتخا برمبنیمکاتبه
oدهپروندرداورسرعنوانبهداورانازیکیانتخا برمبنیمکاتبه

آ.پوت.آشرکتداوری
oندهپرودرداورسرعنوانبهانتخا برمرکزداورانازیکیبامکاتبه

قبلیانتخابیداوراستعفاازبعدآ.پوت.آشرکتداوری

oاصفهاناتاقداوریمرکزبامکاتبهوایشاندرخواستخصوصدر
خواندهبهابالغجهت

oداورانتخا اعددالموف.گشرکتبامکاتبه
oانتخددا اعددالموف.گشرکتدعددواطرفک.ت.آ.شبامکاتبه

داوریمرکزسویازانتخابیداورعنوانبهمرکزداورانازیکی

oویسازداورسرتعیینداورانتخا خصددوصدرت.آشرکتبامکاتبه
اتاق

oداورانتخا برمبنیت.آشرکتقراردادطرفجهتکاتبهم

مرکز داوری
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

دفتر حقوقی 
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شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی

مکاتبات امور مربوطه 

مشاوره تخصصی 

اظهار نظرهای کارشناسی

پاسخ نامه ها 

 س.هپاسخ اداره آگاهی در خصددوص وضعیت آقای
د.الف.عآقایدر خصوص تجدید نظر خواهی

الیارسعراقیکارفرمایباقراردادنویسپیشخصوصدرنظراظهاروبررسی
رضددویقدسعمرانومسکنشرکتاز
یرضوخراسانانتظامینیرویباهمکارینامهتفاهمنویسپیشتهیه

همکاریهاینامهتفدداهماصددالحوبررسی

ارائه سی و یک  مشاوره تخصصی

مکاتبات و اظهار نظرهای حقوقی با دبیرخانه شورای گفت و گو 
 نظر در خصوص قراردادهای تنظیمی بین شرکت های خدمات رسان و اظهار

فعاالن اقتصددادی  
کاروکسبمحیطبهبودقانون7مادهحکماجرایبررسیونظراظهار
اجتماعیتأمیننفرهتکقراردادهایبررسیونظراظهار
ازارسددالیبازرگانیکارتصدددورنامهتددوافقنویسپیشبارابطهدر

استانداراییاداره
طبیعیمنابعوکشاورزیصنفینظامخصوصدرنظراظهار
کاروکسبمحیطبهبددودقانون25مادهخصوصدرنظراظهاروبررسی
توسعهپنجمقانون159مادهمشمولزمانیدورهخصوصرد



ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
دفتر حقوقی 
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ه شرکت در جلسات و کارگا
های آموزشی

مکاتبات امور مربوطه 

مشاوره تخصصی 

اظهار نظرهای کارشناسی

پاسخ نامه ها 

(کارگروه صیانت از قوانین و مقررات)با سازمان بازرسی مکاتبات 
مقرراتوقوانینازصیانتکارگروهچهارمصورتجلسهنویسپیشخصوصدرنظراظهار
وجوهفروشهزاردریکنیددزومالیاتمشمولدرآمدهزاردر3وصولنحوهخصوصدرمکاتبه

ایراناتاقبهمتعلقدریافتی
مقرراتوقوانینازصیانتکارگروهنامهپاسخخصوصدرنظراظهار
فوالدمجتمعشرکتدرخواستخصددوصدرقددوانینازصیانتکارگروهجلسددهدرشرکت

خراسان
 مکاتبه با کارگروه صیانت در خصوص پیش نویس صورتجلسه

مکاتبات با دوایر مختلف حقوقی 
ارسالوانخراسبازرگانیاتاقنمایندهعنوانبه.ی.خانممعرفیخصوصدر.اصنعتیگروهبامکاتبه

مستندات
مستنداتارسددالدرتسریعخصوصدرالبرزصنعتیگروهحقوقیدایرهبامجددمکاتبه
دهیبدلیلبهت.ج.سشرکتبازرگانیکارتابطالوصدورعدمخصوصدرداراییادارهبامکاتبه

مالیاتی
دررضویخراسانتجارتمعدددنسازمانبازرسیونظارتمعاونتسرپرستبامکاتبدده

مشهدتعددزیرات6شعبهازصددادرهم.رآقایپروندهرأیابالغخصددوص
مکاتبه با اتحادیه ها و تشکل ها 

ددریپیگیخصوصدرایرانپوشاکونساجیصادراتوتولیداتحادیهمدیرههیأتبازرسمکاتبه
ایراننساجیصادراتوتولیداتحادیهنقدیوجوهازبخشی

مکاتبه با معاون استانهای اتاق 
اقتصددادیویژهمناطقدربازرگانیکارتحذفخصددوصدرپاسخونظراظهار
جوسودایعدددهتوسطایالماتاقسویازتأییدیهومددارکجعلخصوصدرمکاتبه



ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی
دفتر حقوقی 
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اظهار نظرهای کارشناسی

پاسخ نامه ها 

مکاتبه و پاسخ نامه های محاکم دادگستری  
جتماعیامعاونتدادیاریازارسالیبازرگانیکارتلغوضوابطوافرادبرایبازرگانیکارتخصوصدر
جرموقوعازپیشگیریو

ن.ح.مبازرگانیکارتصاحبمشخصاتخصوصدرمشهدعمومیدادگاه7شعبهپاسخ

هرازقبلآ.دآقایهدایتخصوصدرانقال وعمومیدادسرایکیفریاحکاماجرای4شعبهپاسخ
بازرگانیکارتدریافتبرایخدماتگونه

مکاتبات با مدیر حقوقی اتاق ایران 
تحصیلیمعافیتدارایمتقاضیانجهتعضویتکارتصدورخصوصدر
بازرگانیکارتمتقاضیافرادتحصیلیمعافیتمورددراستعالمجهتمجددمکاتبه
هاهمایشعنواندراستانیوکشوریملی،المللی،بینعبارتازاستفادهضوابطجهتمکاتبه

مکاتبات متفرقه  
100مادهکمیسیددونرأیبرمبنیقصرهتلدرخواستخصوصدرشهرداریبامکاتبه
دراتاقشمولعدمیاشمولجهتبهاداراوراقبورسسازمانفراخوانخصوصدرنظراظهار

بورسفراخوان

ص.آرکتشباطشرکتمابینفیاختالفمورددرخراسانصنایعمدددیرانانجمندبیربامکاتبه

مکاتبه با دادگستری خراسان رضوی 
ایواحدهتعطیلیازجلوگیریجهتایشانازتشکراعالمخصددوصدرمحترمدادستانبامکاتبه

تولیدددی
نشستمیزبانیبرایمشهداتاقآمادگیوموافقتخصوصدراستاندادگستریکلرئیسبامکاتبه
هادادگستریجرموقوعازپیشگیریواجتماعیمعاونینوداوریمراکزرؤسای

مکاتبه با استانداری خراسان رضوی  
شابورنیدراتاقنمایندگیبهزمیناختصاصخصوصدرخراساناستانداریعمرانیمعاونبامکاتبه
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شرکت در کارگاههای آموزشی و جلسات
استانددداریمحلدرکارحقوقمبانیآموزشیکارگاهدرشرکت
بانکیهایوکالتموضوعباجلسهدرشرکت
اتاققانونبررسیتخصصیکمیتهجلسهدرشرکت
استانددداریمحلدراجتماعیتأمینقوانینباآشناییآموزشکارگاهدرشرکت
اتاقعملیاتیهایپروژهواقداماتتدوینجلسهدرشرکت
عهتوسجهتدراقتصادیفعاالننیازموردقضاییهایحمایتاندیشیهمجلسهدرشرکت

مولدفعالیتهای
دادگستریاجتماعیمعاونتمحلدرد.ممشکالتفصلوحلجلسهدرشرکت
هشعب-افغانستانوایرانمشترکاتاقاجراییهیأتاعضاءوریاستباجلسهتشکیل

سازشوصلحرویکردباافغدانوایرانیتجدداراختالفاتبهرسیدگیجهتخراسان
افزودهارزشبرمالیدداتنویسپیشبررسیجهتجلسهچهارتعداد

76و کمیته ماده شرکت در جلسات شورای گفت و گو و دبیرخانه  

شورامختلفاتجلسچهاردرشرکت

گفتگوشورایدبیرخانهمختلفاتجلسهفدهدرشرکت

76مادهکمیتهچهارجلسهدرشرکت



اداری و منابع انسانی

2890 مورد پاسخگویی به مراجعات
حضوری و  تلفنی

محاسبه میزان کارکرد و مرخصی
کلیه پرسنل

ازارجاعیهایمتنتایپمورد2722
تصورتجلساپیامک،اتوماسیون،طرق
غیرهو

تنظیم قرارداد های پرسنلی اعم از تمام 
وقت، پاره وقت و مشاوران

جلسه با حضور618برگزاری  
13834 نفردر ساختمان مرکزی 
و ساختمان مرکز آموزش

هشتاجراییاموروهماهنگیوبرگزاری
ونفرپنجاهودوهزارحضورباهمایش
وپانصدحضورباسمینارهفتبرگزاری
کنندهشرکتشصت

مورد ثبت مکاتبات و 9306
امور مربوط به دبیرخانه

مورد درخواست خرید416
مورد جا به جایی کاال از انبار 100

: مورد انجام امور ماموریتها شامل22
تهیه بلیط، ایا  و ذها  و اسکان

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

2%

21%

0%
5%

72%

ریپاسخگویی تلفنی و حضو

تایپ متون ارجاعی

برگزاری همایش

برگزاری جلسات

امور دبیرخانه



1395در سال مشهد در هیأت تشخیص مطالبات سازمان  تامین اجتماعینمایندگانگزارش سالیانه 

2شعبه 1شعبه 6شعبه 3شعبه اداره کل-هیات تجدید نظر نام شعبه 

*60*59*فروردین

*93736896اردیبهشت

*801984*خرداد

*66783590تیر

*95865478مرداد 

*2072**شهریور 

*891004890مهر

*831042296آبان

*83792396آذر 

*54803190دی 

96141199015بهمن 

*811183645اسفند 

74099837598715مجموع
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1395سال آراءتعداد پرونده های مطرح شده در حضور نمایندگان اتاق در هیأت های حل اختالف مالیاتی و نتایج 

تعداد پرونده های ماه 
بررسی شده

نتایج آراء

تعدیل مالیات و سایرپذیرش نظر حوزه مالیاتیتأیید نظر مؤدیاجرای قرار

10727111752فروردین

27592377076اردیبهشت

255111343080خرداد

1706818579تیر 

16947373154مرداد

21667606029شهریور

293891042575مهر

40213713216117آبان

311948814115آذر 

308109683695دی 

36711611020121بهمن

44912712730165اسفند

332210848263541058جمع کل تاکنون
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ورامکلادارههمکاریبا”اسالمیشورایمجلسمصو مستقیممالیاتهایقانوناصالحات"آموزشیکارگاهبرگزاری•
استانمالیاتی

اقتصادیفعاالنباترکیههیأتمشترکنشستوجلسه•

موجودهایچالشواستانصادراتموضوعبارسانهوتخصصیمیزگرد•

پایدارپذیریرقابترویکردبا«برندینگهمایشبرگزاری•

شهرستانیجوادمهندسیادزندهاندیشخیرآفرینکارداشتنکو•

نهادینتوسعهشرطپیشنمادین،هایسرمایه:رنانیدکتربااستاناقتصادیفعاالنتخصصینشست•

.مالیاتیامورآموزشیسمینار4برگزاریدراستانمالیاتیامورکلادارهباهمکاری•

هموسسوایراناتاقهمکاریباکاروکسبمحیطبهبودرویکردبادانشگاهوصنعتملیهمایشچهارمینبرگزاری•
ایراناتاقپژوهشیوآموزشی

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

همایش و سمینارها
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66%
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1395و  1394مقایسه برگزاری جلسات کمیسیون ها در  سال 

95سالدرکهبودهجلسه(53)شامل1394سالدرمشورتیوتخصصیهایکمیسیونجلساتبرگزاری
اتمصوبافزایشبهمنجر،جلساتتعداددرصدیسهوچهلافزایشایناستیافتهارتقاءجلسه(106)به

.استگردیدهنیزمربوطه
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حمل و نقل کشاورزی سرمایه گذاری معدن حقوق و قضایی صنعت محیط کسب و 
کار

تجارت فنی و خدمات 
مهندسی

گردشگری
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1394 1395

14%

17%

11%

12%12%9%

9%
4% 6%

1395 حمل و نقل

کشاورزی

سرمایه گذاری

معدن

حقوق و قضایی

صنعت

محیط کسب و کار

تجارت

فنی و خدمات 
مهندسی

گردشگری

13%

11%

13%

11%10%
13%

10%

6% 13%

1394

حمل و نقل

کشاورزی

سرمایه گذاری

معدن

حقوق و قضایی

صنعت

محیط کسب و کار

تجارت

فنی و خدمات 
مهندسی

1395و  1394مقایسه برگزاری جلسات کمیسیون ها در  سال 
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ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  در مقایسه برگزاری کارگروه مالیات ، تامین اجتماعی و گمرک 
1395و  1394سال 

هفتونودبهمنجرکهشدهبرگزارگمرکواجتماعی،تامینمالیاتکارگروهجلسهبیست1394سالدر
،استگردیدهمصوبه
ودسیصبهمنجرکهشدهبرگزارگمرکواجتماعیتامین،مالیاتکارکروهجلسهچهاروسی1395سالدر

قابلهایپروندهتعدادجلسات،تعداددرافزایش1394سالبامقایسهدرکهاستگردیدهمصوبهدوازه
.باشیممیشاهدراصادرهمصوباتوبررسی
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کارگروه مالیات،تامین اجتماعی و گمرک

37%

63%
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مقایسه تعداد پرونده های مورد بررسی قرار گرفته در هیأت های حل اختالف مالیاتی و تأمین 
1395و   1394اجتماعی در  سال 

تامینمورد1423هاپروندهاینمجموعازکهاستگرفتهقراررسیدگیموردپرونده(2845)،1394سالدر
.استبودهمالیاتبهمربوطمورد1425واجتماعی

مربوطمورد3115تعدادپروندهاینمجموعازکهاسترسیدهمورد6437بههاپروندهاینمجموع1395سالدر
.باشدمیمالیاتبهمربوطمورد3322واجتماعیتامینبه
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1395و  1394مقایسه ارائه مشاوره های تخصصی در  سال 

کههپذیرفتصورتاقتصادیفعاالنبهتخصصیهایمشاورهارائهموردششوپنجاهوپانصد1395سالدر
یتلفنوحضوریمراجعهطریقازکهاستبودهمشاورهموردپنجوبیستوصدکه1394سالبامقایسهدر
است؛پذیرفتهصورتاقتصادیفعالنواعضاءباارتباطدفتربا

مورد120،کارروابطاموربهمربوطمورد123مالیاتی،اموربهمربوطمورد202:شاملشدهارائههایمشاوره
قراردادهایاموربهمربوطمورد46واجتماعیتامیناموربهمربوطمورد65،تسهیالتوبانکیاموربهمربوط
.باشدمیخریدوالمللیبین
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126
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95مشاوره تخصصی سال 

94مشاوره تخصصی سال 



1395و  1394مقایسه عملکرد مرکز آموزش در سال 
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

درصدی درآمد حاصل از خدمات آموزشی به 200افزایش 

94نسبت سال 

درصدی برگزاری سیمنارها،کارگاه و دوره های 100افزایش 

94آموزشی به نسبت سال 

درصدی برگزاری دوره های متقاضیان کارت 20افزایش 

94بازرگانی به نسبت سال



1395و  1394مقایسه تعداد ارائه و تهیه پژوهش و تحقیق های صورت گرفته در  سال 

34%

66%
1394سا  

1395سا  
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54
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94سال95سال

ایکشورهوایرانبامرتبطبازار،اقتصادمسائلمورددرپژوهشوتحقیقموردچهاروپنجاه1394سالدر
یافتهارتقاءپژوهشوتحقیقموردششوصدبه1395سالدررقماینکهاستگرفتهانجامجهانمختلف
ورانایبازارواقتصادشناختبهمربوطهایپژوهشوتحقیقاتافزایشبارابطهدررشدازحاکیکهاست
.باشدمیجهان

ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی



1395و  1394مقایسه خدمات  بازرگانی در  سال 
ااتق بازرگانی،صناعی،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

اقدامات اجرایی در حوزه کارت عضویت اقدامات اجرایی در حوزه کارت بازرگانی

379

1590

343

1326

مقایسه میزان خدمات ارائه شده در حوزه های کارت بازرگانی و عضویت  

95سال  94سال 



با تشکر از توجه شما
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