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جلسه هیات نمایندگان13برگزاری•

هیات رئیسه جلسه 13برگزاری•

خصوصیبخشودولتگفتگویشورایجلسه7برگزاری•

ستاداجتماعیتأمینوگمرکمالیات،امورکارگروهجلسهیکوسیبرگزاری•
.استبودهاجراییمصوبه299آندستاوردکهاستانتولیدموانعرفعوتسهیل

تخصصیهایکمیسیونجلسهچهاروهفتادبرگزاری•

توسعهدائمیاحکامقانون12ماده(ب)بنداستانیکمیتهدبیرخانهجلسه11برگزاری•

مصوبه91باخصوصیبخشودولتگویوگفتشورایدبیرخانهجلسهوهفتبیستبرگزاری•

ایرانزعفرانملیشورایرئیسههیاتماهانهجلسههشتبرگزاری•

هاتشکلراهبردینظارتشورایجلساتبرگزاری•
معارفهوبروکسلالمللیبینگمرکاتدراسالمیجمهورینمایندهمعارفهجلسهبرگزاری•

استانگمرکاتناظر

،پرسنلویژهخدمتضمنکالسدوره3،آموزشیکارگاه30،آموزشیدوره40برگزاری•
تصویبراستایدرآموزشیشورایجلسهیکبرگزاریهمچنینوآموزشیسمیناریک

اتاقآموزشمرکزراهبردیهایبرنامه

شده اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان خراسان رضویجلسات مهم برگزار 
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محتررم  پذیرش هیات اقتصادی جمهوری تاتارستان به ریاست رئیس جمهور تاتارستان و سفیر•
انجرام مرذاکرات   و B2Bروسیه در تهران به همراه هیات اقتصادی از تاتارستان و مالقرات هرای  

اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استان با اعضا هیات در جهت توسعه روابط اقتصادی  

باالقاتمجلسهبرگزاریواسپانیاکانتابریایتوسعهسازمانازاقتصادیهیاتپذیرش•
کتشربینتجاریروابطتوسعهبرقراریخصوصدرمذاکرهانجامواتاقرئیسههیات

رضویخراسانهای

سیبرگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخابات اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهند•

مذاکرهواتاقمحلدرعراقبازرگانیوزیرمعاونالموسویولیدحبیبآقایبامالقاتبرگزاری•
عراقوایرانمابینفیروابطتوسعهراهکارهایبررسیودوجانبهتجارتبامرتبطمسائلدرخصوص

قاتامحلدرترکمنستانوایرانمشترکاتاقرئیسههیأتتعیینهماهنگیجلسهبرگزاری•

مشهدبازرگانیاتاقمحلدرمکزیکاقتصادیهیأتبامالقاتبرگزاری•

کشاورزیکمیسیوننمایندگانبانشستوطبیعیمنابعوکشاورزی،آبوزعفرانملیمیزبرگزاری•
بررسیوایرانتجارتتوسعهسازمانوکشاورزیجهادسازمانوایراناسالمیشورایمجلس
زعفرانمشکالتومسائل

به ریاست سفیر مکزیک 2BBپذیرش هیأت مکزیک و برگزاری جلسات مالقاتهای عمومی و جلسات•
عه در تهران در اتاق مشهد و مالقات با فعالین اقتصادی استان  و انجام مرذاکراتی در خصروص توسر   

مابینروابط تجاری فی 
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لمحدرایرانوترکمنستانمشترکاتاقمؤسسهیأتاعضاءهماهنگیجلسهبرگزاری•
ورمذکاتاقرئیسههیأتانتخاباتدرمشارکتدررویهوحدتبهیابیدستجهتاتاق

قاتمالشاملمشهد،بازرگانیاتاقمحلدرپاکستاناقتصادیهیأتبامالقاتبرگزاری•
روابطتوسعهجهتدرطرفدوتجاررویدررومذاکراتجهتB2Bمالقاتهایوعمومی
مابینفیتجاری

وسعهتدرخصوصشافعیمهندساقایباپاکستانکنسولمالقاتجلسهبرگزاری•
بازرگانیاتاقمحلدرکشوردواقتصادیدوجانبهروابط

درنکالیبراسیووآزمونهمکارآزمایشگاههایانجمنمدیرههیأتاعضاءباجلسهتشکیل•
اجراییدبیروراهبردیشورایرئیسحضرروربااتاقمحل

اتاقمدیرانشورایجلسهبرگزاری•

راههایدرخصوصمذاکرهومشهدبازرگانیاتاقمحلدرقندهاراقصادیهیأتبامالقات•

.قندهارورضویخراساناستاندومابینفیروابطتوسعه
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169مورد رسیدگی  پرونده های مرتبط با تامین اجتماعی که از این تعداد 187•
مورد مختص به نهایت 18مورد مختص است به تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم و 

مساعدت سازمان نسبت به رسیدگی مجدد پرونده  

مورد  150مورد رسیدگی  پرونده های مرتبط با امور مالیاتی که از این تعداد 176•
مورد مختص به بررسی مجدد پرونده و رفع 26مختص است به تقسیط بدهی و 

شکایت متقاضی  

مورد رسیدگی  به پرونده ها و بررسی شکایت متقاضی در رابطه با گمرک  4•

پرونده مورد ( 348)جلسه کارگروه مالیات و تامین اجتماعی و گمرک برگزار گردیده است که در مجموع  سیصد وچهل و هشت ( 39)سی ونه 1396در سال 
مورد مرتبط با    ( 187)از میان این تعداد پرونده صد و هشتاد هفت . مصوبه گردیده است( 367)بررسی و پیگیری قرار گرفته است که منجر سیصد و شصت و هفت 

درصد از کل مصوبات را  47/91مورد مرتبط با امور مالیاتی که (  176)صد و هفتاد و شش . درصد از کل مصوبات را شامل می گردد 50/91امور تامین اجتماعی که 
درصد از کل مصوبات را شامل می شود1/09مورد مرتبط با امور گمرک می باشدکه ( 4)شامل می گردد و همچنین چهار 

استان گروه کاری مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
1396سال 



7

در دست اقداماقدام شدهگمرکتامین اجتماعیمالیاتتعداد مصوباتتعداد پرونده های رسیدگی شدهتعداد جلسات

39348367176187434027

تعدادموضوعدرخواست هاتعداد کل حوزه

187تأمین اجتماعی

169بدهی و بخشودگی جرایم تقسیط 

18پروندهمجدد نهایت مساعدت سازمان نسبت به رسیدگی 

176مالیات

150تقسیط بدهی

26بررسی مجدد پرونده و رفع شکایت متقاضی

4بررسی شکایت متقاضی 4گمرک

367-----367جمع

ستان ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اکاری مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک گروه 
1396سال 

سهم گمرک از  
کل 

مصوبات

سهم تأمین 
اجتماعی از  
کل مصوبات

سهم امور 
مالیاتی از کل 

مصوبات

تعداد کل 
مصوبات 
گمرک

تعداد کل 
مصوبات تأمین 

اجتماعی

تعداد کل 
مصوبات امور 

مالیاتی

تعداد کل 
مصوبات

تعداد  
جلسات

بازه زمانی

1.09 95/50 95/47 4 187 176 367 39 1396سال 



96شرکت در کمیته و شوارهای استانی سال



12وشورادبیرخانهجلسه45دولتیاجراییدستگاههایوخصوصیبخشتشکلهایازبرخیموثرحضورواعضاءسایرودبیرخانههمکارانتالشوهمتبا96سالدر
.گردیدتشکیلمتنوعموضوعاتبااستاندرکارشناسیجلسهچندینوگووگفتشورایجلسه

وآماریگزارشکهگرفتصورتملیواستانیدستگاهی،بصورتهمکارانتوسطمضاعفیپیگیریهاینیزشوراودبیرخانهمصوباتومذاکراتتحققجهترابطهایندر
.استشدهآوردهادامهدرمصوباتازایخالصه

:الصه آماریخ
جلسات برگزار شده شورای استان( الف

تعداد مصوبهتعداد دستورجلسهتاریخ برگزاریشماره جلسهردیف

1386/2/9643

23927/3/9656

3405/5/9656

44126/5/96520

54216/6/9632

64327/07/96710

74424/08/96516

84514/10/96411

94620/10/9614

10474/11/9648

11483/12/9645

124924/12/139626

4997جمع

و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیخصوصی گفتگوی دولت و بخش شورای 



مصوبات شورا( ب

تعداد مصوبات

وضعیت مصوبهنوع مصوبه

فراگیرو ملی 
استانی

درصد ملی و 

فراگیر
درصد اجرا نشدهدرصد درحال  پیگیریدرصد اجرا شدهدرصد استانی

97257226%74%53%40%7%

:خصوصیبخشودولتگفتگویشورایجلساتبهنگاهی
تخصصیهای¬حوزهازاعماتاق،کارشناسیهای¬ظرفیتهمهازاستفادهباتانمودهتالشرضویخراساناستانخصوصیبخشودولتگفتگویشورایدبیرخانه

فراهماناستدرشوراهایظرفیتازمندیبهرهامکانتانمایدارائهشورابهاجراییواصالحیپیشنهاداتباهمراهشدهکارشناسیموضوعاتبتواندمشاورینو
درکهگردیدبرگزاراستانخصوصیبخشودولتوگویگفتشورایجلسه(12)دوازده1396سالدردبیرخانهپیشنهاداتطرحمنظوربهارتباطایندر.گردد

بهشدهارائهموضوعاتدهدمینشانکهگردیدمصوبشورادرشورا،دبیرخانهپیشنهاداتازدرصد88حدوداستذکربهالزم.استداشتهمصوبه97مجموع
بودهداربرخورجامعیتازکارشناسانومتخصصیننظراتاخذومقرراتوقوانینباانطباقلحاظبهوگرفتهقرارکارشناسیمورددبیرخانهدرنظرهرازشورا
.است

پیشنهادات دبیرخانه  به شورا( ج

تعداد پیشنهادات تصویب شده دبیرخانهشوراتعداد مصوبات پیشنهادی دبیرخانه 
در شورا

ورادرصد تصویب مصوبات پیشنهادی دبیرخانه در ش

33
2988%

:خصوصیبخشودولتگفتگویشورایدبیرخانهجلساتبهنگاهی
،1396السدرخصوصیبخشودولتگفتگویشورایبهموثرراهکارهایارائهودولتیوخصوصیبخشبینتفاهمایجادوکاروکسبموانعشناساییهدفبا

237تجلساایننتایجکهاستگردیدهمطرحدولتیوخصوصیبخشتشکلهایپیشنهاداتتخصصیکارشناسیوکارگروهجلسه8ودبیرخانهجلسه45در
.استبودهتفاهمنامهومصوبه

.استشدهمطرح(کاردستور97)کاردستوردوجلسههردرمیانگینطوربهدبیرخانهجلساتدر1396سالدر
بهارسالازقبلکارهادستوردرصد16حدودواستگردیدهمطرحاستانگفتگویشورایجلساتدردستورکارهادرصد58کار،دستور97ومصوبه237بیناز

شورایبعدیجلساتدرطرحآمادهدستورکارهادرصد26حدودواستنداشتهشوراجلسهدرطرحبهاحتیاجییاواستشدهانجامتفاهموتوافققالبدرشورا
.باشدمیاستانگفتگوی

و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیخصوصی گفتگوی دولت و بخش شورای 



:96برخی از مهمترین دستاوردهای شورا در سال 

اتمصوبشورا،وظایفشرحچارچوبدرمصوباتنظرازرضویخراساناستانکشور،وزارتتوسطگرفتهصورتهایارزیابیحسبجاریسالاولماههششدر•
.شدمعرفیکشوربرتراستانسهجزءجلسات،برگزاریدرنظموشدهاقدام

ایرانالمیاسجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانوندراستانمعادنشورایتشکیلباارتباطدراستانپیشنهاداتاعمال•
قانون6تبصره«ه»بنددومقسمتدرافزودهارزشعوارضومالیاتأخذمحلبعنوانتولیدیواحدهایاستقرارمحلتعیینبارابطهدراستانپیشنهاداعمال•

97سالبودجه
یاقتصادبنگاههایوشهرشورایشهرداری،بینگفتگووتفاهمطریقازمشهدغربمحورتولیدیوصنعتیواحد1800حدودتکلیفتعیینامکاننمودنفراهم•

(مشهدشهرداری20/12/1396مورخ241045/96/29شمارهنامهمستمرپیگیریماهیتبا)استانیموثردستگاهایسایروغربمحور
نیافتهتوسعهومحروممناطقدراقتصادیبنگاههایمالیاتیهایمعافیتباارتباطدراستانپیشنهاداتاعمال•
استان،زیارتیوجهانگردیهوایی،مسافرتخدماتدفاترانجمنودارانهتلاتحادیهافزودهارزشوعملکردبرمالیاتحوزهدرتوافقات•
اسالمیخزانهاسنادوخزانهتسویهاوراقحوزهپیشنهادات•
بهناعادالنهشرایطتحمیلمنعوتراضیایجادمنظوربهتعاونیوخصوصیبخشهایاقتصادیفعاالنبااجرائیدستگاههایپیمانکاریقراردادهایدرپیشنهادات•

مقابلطرف
اجراییهایدستگاهباخصوصیبخشبینمافیقراردادهایوریزیبرنامهومدیریتسازمانهایبخشنامهودستورالعملهارعایتبامرتبطهایبخشنامهابالغ•

(ریزیبرنامهومدیریتسازمانواستانداریتوسط)
نهادهترخیصخصوصدراستاناجراییدستگاههایکاریموازیازجلوگیریبرایدامپزشکیواستانداردکلادارهبینمافینامهتفاهمانعقاد•

وارداتیدامیهای
تسهیالتازاستفادهجهتبانکینامهضمانتعنوانبهکوچکگذاری¬سرمایهضمانتصندوقپذیرشوواحدهامازادوثایقآزادسازی•
مشهددرکشورشرقمعنویمالکیتوعالیمثبتنمایندگیایجادپیگیری•
اهیهمروهمسوییرویکردبااستانگذاریسرمایهموانعرفعوسیاستگذاریکارگروهواستانخصوصیبخشودولتگویوگفتشورایمشترکهمایش•

خصوصیگذارییهسرمامتقاضیانواقتصادیفعاالنبامختلفبخشهایبامرتبطاجراییدستگاههایکارشناسانبینپویاتعاملبرایحساسیتایجادوبیشتر
سازمانهایوشهرداریدادگستری،دولتی،دستگاههایکارشناسانومدیرانمحترم،استاندارحضوربااستانداریهمایشسالنمحلدر20/10/1396تاریخدر

.گردیدبرگزاراستانبازرسی
ورایشرییسواستانداربااسالمیشورایمجلسمعادنوصنایعوطبیعی-منابعوآبکشاورزی،کمیسیوناعضایوروساءنشست1396تابستاندرهمچنین•

واورزیکش"های¬کمیسیوناعضایورییسورضویخراسانوایرانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرییساستان،خصوصیبخشودولتگفتگوی
ولمسائبررسیامکانتانمودفراهمرامغتنمیفرصترضوی،خراسانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق"معدنیصنایعومعدن"و"صنعت"،"آب

استانیهایویژگبهتوجهباوگیردقراربررسیوبحثموردمقننهومجریهقوهوخصوصیبخشتوسطمستقیماًاستانکشاورزیومعدنصنعت،حوزهمشکالت
ندگاننمایبینمافیهایینامهتفاهمنهایتدر.گرددفراهمموثرمقرراتوقوانیناجرایواصالحواحتمالیموانعپیگیریبرایالزمتدابیررضویخراسان

.گردیدمنعقدرضویخراسانخصوصیبخشودولتگفتگویشورایواستانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقواسالمیشورایمجلسمحترم

و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیخصوصی گفتگوی دولت و بخش شورای 



حضوری و تلفنی  مراجعه 830هماهنگی وپاسخگویی به بیش از 
در راستای ایجاد ارتباط با اعضاء فعاالن اقتصادی

مشاوره های تخصصی به فعاالن اقتصادی در حوزه های  مورد 797
امور مالیاتی، تامین اجتماعی ، امور بانکی و تسهیالت ، امور  

قراردادهای بین المللی و خرید، روابط کار، تحقیقات بازار 

مراجعان حضوری مراجعان تلفنی

دفتر ارتباط با اعضا و فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی 
1396سال

فعاالن اقتصادی  مصوبه 367و پرونده 348رسیدگی و پیگیری 
و گمرکدر حوزه مالیات،تامین و اجتماعی 



،آنبهوابستهمسائلومالیاتیاموربارابطهدرمشاورهمورد235،مشاورهمورد797مجموعاز1396سالدراتاقمحترممشاورانتوسطشدهارائههایگزارشطبق
ارائهمورد77،آنبهمرتبطمسائلوبازارتحقیقاتبارابطهدرمشاورهارائهمورد127،آنبهمربوطمسائلوتسهیالتوبانکیاموربارابطهدرمشاورهارائهمورد156

مورد9آن،بهمرتبطمسائلومبداءگواهیوبازرگانیکارتبارابطهدرمشاورهمورد70،وکارروابطبارابطهدرمورد123،اجتماعیتامیناموربارابطهدرمشاوره
.اندداشتهراخصوصایندرمشاورهتقاضایآمارتعدادبیشترین(%28)مالیاتیاموربهمربوطمتقاضیانکه،خریدوالمللیبینقراردادهایاموربهمربوطمسائل

1396مشاوره های تخصصی اتاق در سال –دفتر ارتباط با اعضا و فعالن اقتصادی 
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1396در  سال گزارش عملکرد ارائه خدمات مشاوره ای 

ماه

:نام مشاوران، آقایانتعداد مراجعه و نوع مشاوره

ه تعداد مراجعه ب
امور مالیاتی

تعداد مراجعه 
ی و به امور بانک
تسهیالت

ه تعداد مراجعه ب
امور تأمین 
اجتماعی

ه مراجعه بتعداد
ارتحقیقات باز

ه مراجعه بتعداد
کارت  
بازرگانی 

ه تعداد مراجعه ب
امور 

قراردادهای بین
المللی و خرید

ارائه خدمات 
مشاوره ای 
عزیزیمهرآورلبافیفراهییکابلعدالتیعامریاناآدینه نیشاملروابط کار

11113فروردین  
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144756314
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231378111310947811اردیبهشت 
5260751305خاتمه همکاری261213خرداد
1287تیر

0

8575378
23255101671510510مرداد
1566126942612شهریور
21169101011115910مهر 
2014511812104511آبان 

161251351184513آذر

2411613714121283614137دی

21167115131011133713115بهمن

23124941212118441294اسفند
235156771277091231271081035377912312770کلی

797: هاجمع کل مشاوره



تفاهم نامه ها

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی امور بین الملل اتاق 
1396سال



:سوئیس-ایران
مکاتبه جهت ایجاد شعبه اتاق مذکور در اتاق مشهد•
.عزیمت به تهران جهت مذاکره با اتاق مذکور در زمینه اخذ نمایندگی•

:ایتالیا-ایران
مکاتبه و پیگیری ایجاد شعبه اتاق مذکور در مشهد•
. اعزام کارشناس حوزه بین الملل به تهران جهت گذراندن دوره اموزشی و معرفی ایشان بعنوان مسئول شعبه اتاق مذکور  در اتاق مشهد•
تهیه پیشنویس تفاهمنامه میان اتاق مشهد و اتاق مشترک ایران ایتالیا و انجام پیگیریهای الزم جهت اخذ امضای رؤسای دو اتاق مذکور•

:پاکستان-اتاق مشترک ایران
تهیه فراخوان و اطالع رسانی به تشکلها و اعضاء هیأت نمایندگان و بسیاری از تجار فعال در حوزه صادرات به پاکستان •
اطالع رسانی از طریق سایت اتاق مشهد•

:اتاق مشترک ایران و ترکمنستان
مکاتبه و ارسال فراخوان به تشکلها و اعضاء هیأت نمایندگان و بسیاری از تجار فعال در حوزه صادرات به ترکمنستان •
پیگیری ثبت نام تجار در اتاق ایران•
نفر تاجر استان 70چندین بار تماس تلفنی با حدود •
برگزاری جلسات هماهنگی جهت تشویق تجار به مشارکت در تشکیل اتاق مذکور•
ایجاد گروه تلگرامی بنام اتاق مشترک مذکور جهت ارتباط اعضاء وانجام اطالع رسانیهای متداوم•
جلسه هماهنگی 5برگزاری •

:تاجیکستاناتاق مشترک ایران و 
تانسییل تجیارت بیا تاجیکسیتان را     ز تجاری که سابقه یا پس امکاتبه با سازمانها و درخواست ارائه لیست تجار فعال در زمینه مبادالت تجاری با تاجیکستان و تهیه لیستی شامل اسامی و شماره های تما•

.دارند
.تهیه و ارسال فراخوان به این تجار و فعالین اقتصادی استان•
ر اتاق مذکور و تاجیکستان و ارائه توضیحات الزم جهت لزوم عضویت ایشان د-جهت ثبت نام و عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران( نفر70حدود )تماس با تعداد زیادی از فعالین اقتصادی •

10/10/1396تأکید بر حضور آن ها در جلسه تبادل نظر پیرامون تشکیل و عضویت در این اتاق مورخ 
.برگزاری جلسه جهت تشویق ایشان در راستای ثبت نام در این اتاق مشترک•

:اوکرایناتاق مشترک ایران و 
اوکراین جهت ایجاد شعبه اتاق مذکور در اتاق مشهد-تهیه تفاهم نامه میان اتاق مشهد و اتاق مشترک بازرگانی ایران•
هد در خصوص موافقت اوکراین در خصوص مفاد تفاهم نامه و پیگیری جهت پاسخ ریاست محترم اتاق مش-انجام پیگیری های الزم از دبیر اتاق مذکور جهت بررسی و اظهارنظر ریاست اتاق ایران•

.نامهبا حضور ریاست اتاق مذکور جهت مالقات و امضای تفاهم 

ویتنام-اتریش، ایران-قطر، ایران-کویت، ایران-لهستان، ایران-آفریقای جنوبی، ایران-اطالع رسانی برگزاری مجمع عمومی مؤسس  اتاق های مشترک بازرگانی ایران•
.نیجریه-لبنان، ایران-تایلند، ایران-سنگاپور، ایران-نروژ، ایران-اطالع رسانی تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران•



استانخارجیگذاریسرمایهسازمانرئیسبامالقات•
ترکمنساندرا.ا.جبازرگانیرایزنوسفیربامالقات•
پاکستانکویتهدرا.ا.جسرکنسولبامالقات•
عراقوزیربازرگانیمعاونبامالقات•
پاکستانبازرگانیرایزنبامالقات•
گرجستاندرایرانسفیربامالقات•
تاتارستانجمهوررئیسبامالقات•
پاکستانسفیربامالقات•
اکراینسفیربامالقات•
مکزیکسفیربامالقات•
اتریشسفیربامالقات•
سفیرارمنستانبامالقات•
اتریشسفیربامالقات•
اسلوونیسفیربامالقات•
سفیرانگلستانبامالقات•
اتریشسفیربامالقات•

مالقات های صورت گرفته در حوزه بین الملل

.اتارستانامضاء تفاهمنامه اقتصادی میان  اتاق بازرگانی مشهد واتاق بازرگانی جمهوری ت•

اکستانامضاء تفاهمنامه ای بین اتاق بازرگانی خراسان رضوی و اتاق مشترک ایران و پ•

امضاء شدهتفاهم نامه های 



اعزام هیات

تایوانبهتجاریهیاتاعزامدرمشارکت•

تاتارستانبهتجاریهیاتاعزامدرمشارکت•

قزاقستانبهتجاریهیاتاعزامدرمشارکت•

پذیرش هیات

مکزیکاقتصادیهیاتپذیرش•

اسپانیاکانتابریایهیاتپذیرش•

پاکستانکویتهاقتصادیهیاتپذیرش•

تاتارستانهیاتپذیرش•

قندهاراقتصادیهیاتپذیرش•

سکواآلمانیشرکتهیاتپذیرش•



اطالع رسانی ها

تکنولوژیانتقالومشترکگذاریسرمایهجلسات•
صادراتمشکالتبررسیوخارجیتجارتپایشکمیتهجلسات•
صنعتیهایخوشهاقتصادیاجالسپیگیریکمیتهجلسات•
افغانستانصادراتتوسعهجلسات•
اتاقمدیرانشورایجلسات•
قزاقستانوتاتنارستانبهاستاندارسفرهماهنگیجلسات•
ترکمنستانمشترکاتاقهماهنگیجلسات•
مشترکمیزهایجلساتبرگزاری•
سفرهامصوباتپیگیری•
دوشنبهشهردرتاجیکستانوایرانمشترکاجالس•
برندینگهمایش•
عراقملیمیزهمایش•
صادراتملیروزهمایش•
ترکمنستانوایرانمشترکهمایش•

جلسات و همایش ها

کنگ،هنگغذاییموادنمایشگاهترکمنستان،درابریشمراهنمایشگاهبرگزاریتایلند،درآن.سه.آکشورهایسرامیکوکاشینمایشگاهنظیرنمایشگاههاییوهمایشهابرگزاریرسانیاطالع
نمایشگاهترکمنستان،انساختمنمایشگاهازبازدیدهیأتهند،نساجینمایشگاهبالروس،کشاورزینمایشگاهتایوان،غذاییصنایعوفودحاللنمایشگاهعراق،درشدهازادمناطقبازسازینمایشگاه
برگزاریترکمنستان،بازاررفیمعهمایشقزاقستان،الماتیدرا.ا.جاختصاصینمایشگاهقزاقستان،طیورودامنمایشگاهکنگ،هنگپوشاکنمایشگاهقازان،حاللنمایشگاهتانزانیا،ساختمانیمصالح
سازانهمایششرکتتوسطنترکمنستاساختماننمایشگاهازبازدیدهیأتالبرز،بازرگانیاتاقتوسطالمانواستونیولهستانبههیأتاعزامروسیه،وعمانکشورهایباتجاریروابطتوسعههمایش
ایالتاقتصادیهیأتورحضوایراناتاقتوسطاسپانیاکشوربهتجاریهیأتاعزامجنوبی،آفریقایوایرانتجاریهمایشوبرگزاریوایراناتاقدرجنوبیآفریقایتجاریهیأتحضورپیشگام،
2017اکسپوتجارینمایشگاه.ستانافغانپالستیکصنعتنمایشگاهبالروس،کشاورزینمایشگاهقزاقستان،–آلماتیا.ا.جاختصاصینمایشگاهبصره،گازونفتنمایشگاه.تهراناتاقدرآلمانباواریا

الماتیدرا.ا.جاختصاصیایشگاهنم،کربال،درا.ا.جاختصاصینمایشگاهعراق،سلیمانیهنمایشگاهسوریه،بازسازینمایشگاهکربال،شهردرعراقوایرانتجاریمشترکسمینارونمایشگاهپاکستان،
تاجیکستان،بازرگانینمایشگاهتان،ازبکسترانسنمایشگاهروسیه،گرادولگانمایشگاهآذربایجان،صنعتنمایشگاهدرایرانا.ا.جپاویونپترزبورگ،سندرروسیهکشاورزیصنایعنمایشگاهقزاقستان،
بیننمایشگاهند،هوشمخدماتومحصوالتنمایشگاهنظیرنمایشگاههاییوهمایشهابرگزاریرسانیاطالع.قازانکشاورزیتجهیزاتنمایشگاهکنگ،هنگغذاییموادنمایشگاهبههیأتاعزام
الماتیساختمانصنعتگاهنمایشدبی،جنیکسارتباطاتواطالعاتفناورینمایشگاهترکمنستان،ساختمانصنعتنمایشگاهمالزی،دراسالمجهانگذاریسرمایهوتجارتنمایشگاهسوریه،المللی

سیناستانارومچیرشهدراسیااوروکاالیتجارتنمایشگاه.گذاریسرمایهفرصتهایوبیمهوبانکبورس،نمایشگاهتاتارستان،درساختمانوعمراننمایشگاهعراق،المللیبیننمایشگاهقزاقستان،
مایشگاهنوالکترونیکنمایشگاهباکو،درآذربایجانصنعتالمللیبیننمایشگاهدراا.جپاویونانزلی،درCISکشورهایوایرانکشاورزیاستراتژیکمحصوالتالمللیبیننمایشگاهچین،کیانگ
کرواسی،بهایراناتاقحترممریاستسرپرستیبههیأتاعزامبابل،وکربالاستانهایوا.ا.جبینتجاریواقتصادیفرصتهایبررسیهمایشوقطردرایندکسنمایشگاهگوانجو،درفیرکنتون
اعتباراتمتحدالشکلمقرراتارسمنیبرگزاریصنعتی،پسماندمدیریتهمایششهروندی،حقوقرویکردباایرانحقوقالمللیبینکنگرهنخستینبرگزاریاستانبول،درا.ا.جاختصاصینمایشگاه
سفررسانیاطالع،عراقاربیلالمللیبیننمایشگاهدرغذاییکشاورزینمایشگاهوعراقپراجکتنمایشگاهایران،داخلیوخارجیگذاریسرمایهانجمنتوسطعضوجذبشهریور،20و19اسنادی
بارترهومیوهصادرکنندگانبامذاکرهجهتجاسکبندربهتجاریهیأت



عمانبهانایراسالمیجمهوریمهندسی-فنیخدماتوبرقساختمان،صنعتتجاریهیأتاعزامرسانیاطالعاز،سوییسکشوربهتهراناتاقتجاریهیأتاعزامرسانیاطالع،
Tابمعنویسالمتموضوعباپروریایدهوکارآفرینیجشنوارهاولینبرگزاریرسانیاطالع،1396مهرماهدراسپانیابهایراناتاقریاستسرپرستیبهتجاریهیأتاعزامرسانیاطالع

اطالعمحل،هایهرساننگاهازتاتارستانجمهوریبهرضویخراساناستانعالیهیأتسفرنتایجرسانیاطالعویکند،آپاستارتقالبدرمقدسمشهد«سالمتسوغات»محوریت
ازکشور5درساختماننعتصالمللیبیننمایشگاهپنجرسانیاطالع،اتاقبهوابستههایتشکلبهویژهخدماتارائهجهتتهراناتاقبهوابستهبازرگانانبیمارستانآمادگیرسانی

بهرسانیاطالع،دتایلن-ایرانوسنگاپور-ایرانقطر،-ایرانویتنام،-ایرانکویت،-ایرانمشترکهایاتاقمؤسسمجمعدرنامثبتمهلتآخرینرسانیاطالع1396آذرماهتاشهریورماه
وادواتدخریمناقصهفراخوانرسانیاطالعهدف،کشورهایبامعینشهرستانهایاتاقجدولهمراهبهمعینهایاتاقفعالیتوتشکیلنحوهدستورالعملخصوصدرهااتاق

صنعتالمللیبیناهنمایشگاولین-ربیلاغذاییوکشاورزینمایشگاه،عراقپراجکتنمایشگاه-استانبولدرایران.ا.جاختصاصینمایشگاهآذربایجان،جمهوریدرآبتجهیزات
درایراناختصاصینمایشگاه-سوریهبازسازینمایشگاه-تاجیکستاننمایشگاهدرا.ا.جپاویونبرگزاری-جنوبیکرهغذاییصنایعنمایشگاه-استانبولغذاییموادنمایشگاه-باکو
.میالنآرتیجانایوموبیلرانیاتوجهانگردینمایشگاه-اتیوپیبازرگانینمایشگاه-کراچیدرپاکستانالمللیبیننمایشگاه-قطردرمصرفیصنایعوغذاییموادنمایشگاه-تونس

ماشینسنگ،صنعتالمللیبیناهنمایشگمجارستان،کشاورزینمایشگاهقطر،درمصرفیصنایعوموادغذایینمایشگاهتاجیکستان،بازرگانیالمللیبیننمایشگاهدرپاویونبرگزاری
YAMMYغذاییصنایعنمایشگاهبندی،بستهوچاپنمایشگاهچین،وابستهتجهیزاتوآالت FODوخدماتالمللیبیننمایشگاهتونس،درایراناختصاصینمایشگاهمیالد،برجدر

درجواهروطالالمللیبینمایشگاهنحیدراباد،درپلیمروپالستیکشیمیایی،پتروشیمی،صنایعالمللیبیننمایشگاهترکیه،کجالیشهردرنمایشگاهدرترکمنستان،حاللمحصوالت
کشورازتجاریهیأتحضورترکمنستان،حاللمحصوالتوخدماتالمللیبیننمایشگاهرسانیاطالعآلمان،دربرلینسبزهفتهنمایشگاهبهتجاریهیأتاعزامکنگهنگ

سهبازرگانانتجاریهمایشبرگزاریبالروس،درکاروناایزنجیرهفروشگاههایهمکاریآمادگی،1396ماهآبان-ترکیهکجالیشهردرنمایشگاهایران،اتاقمحلدرهندوستان
کارگروهلسهجپانزدهمینمصوباتپاکستان،-ایرانمشترکبازرگانیاتاقمؤسسعمومیمجمعبرگزاریاروند،آزادمنطقهدرگذاریسرمایهافغانستان،وعمانایران،کشور

تشکیلتهران،میالدبرجدراسالمیکشورهایتجارحضورباغذاییصنایعالمللیبیننمایشگاهکنگ،هنگدرقیمتیوسنگهایجواهرطال،نمایشگاهارز،وکاالقاچاقازپیشگیری
بهابستهودوقماترکمنالمللیبینمناقصهآگهیبازرگانی،مشترکهایکمیتهتشکیل،96ماهبهمندرروسیهغذاییصنایعالمللیبیننمایشگاهمشترک،اتاق8مؤسسعمومیمجمع
ترکمنستان،نساجیصنایعزارتوالمللبینمناقصهبرگزاریمجدد،صادراتوبندیبستهجهتاقتصادیویژهمناطقبهافغانستانکشورانارترانزیت.ترکمنستاننساجیصنایعوزارت
ازحمایتدرکاروکسباقدامگروهسمینارترکمنستان،وروسیهافغانستان،درا.ا.جاختصاصینمایشگاهبرگزاری،1396ماهبهمندرعمانتخصصیالمللیبیننمایشگاهپنجمین
گزارشهایارسال،(کربال)عراقدرایرانصنایعاختصاصینمایشگاهعمان،کشوربهساختمانصنعتتجاریهیأتفراخوانهند،غذائیموادنمایشگاهبههیأتاعزاماطالعاتی،جامعه

واهوجنقره،طالصنعتالمللیبیننمایشگاهبرگزاریوپسماندقانوناجرایینامهآیین15مادهاجرایآفریقایی،کشورهایبابانکیروابطکارگزاریتشکلها،جهتترکیهاقتصادی

اطالع رسانی ها



رضوىخراسانشعبه-ایرانصنایعمدیرانانجمن•
رضوىخراساناستانصادرکنندگاناتحادیه•
افغانستانوایرانمشترکاتاقاجرایىهیئت•
رضوىخراساناستانشعبه-ایرانبرقىپلهوآسانسورسندیکاى•
مهندسىوفنىخدماتکنندگانصادراتحادیه•
ایرانزعفرانملىشوراى•
ایرانبرقصنعتسندیکاى•
ساختمانىمصالحصادرکنندگانوتولیدکنندگاناتحادیه•
رضوىخراساناستانزعفرانصادرکنندگاناتحادیه•
رضوىخراساناستانشعبه-ایرانبازرگانزنانکانون•
رضوىخراسانشعبه-ایرانارگانیکانجمن•
رضوىخراسانشاخهایرانپخشصنعتشرکتهاىانجمن•
رضوىخراساناستانگمرکىامورالعملکارانحقاتحادیه•
خراساناستانکشاورزىتبدیلىصنایعانجمن•
رضوىخراسانعمرانوگذارىسرمایهتوسعهانجمن•
کالیبراسیونوآزمنهمکارآزمایشگاههاىانجمن•
جنوبىو،شمالىرضوىخراساناستانهاىآردصادرکنندگانوتولیدکنندگاناتحادیه•
رضوىخراساناستاناىسرمایهکاالهاىواولیهموادکنندگانوارداتحادیه•
رضوىخراسانشعبه-ایرانپستهانجمن•
رضوىخراسانقیمتىهاىسنگوجواهآالتنقره،طال،انجمن•

تشکل تحت فعالیت20

حوزه های فعالیت عضو فعال  در کلیه تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی1219

تشکل ها

علمی و 
پژوهشی

تجاری

تولیدی 
و 

صادراتی

صادرات

تخصصی 
ساخت و 

ساز

فنی 
تخصصی 
خدمات

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی تشکل ها اتاق امور 
1396سال



شرکت ، برگزاری و حضور    
درجلسات مختلف مرتبط با 

(مورد55)حوزه تشکل ها 

تهیه و ارائه  گزارش 
(مورد53)

اطالع رسانی ها 
و مکاتبات 

( مورد283)

مشاوره های  مرتبط با  
تشکل ها

( مورد117)

جلسات شورای  
(12) راهبردی

جلسات مجمع  
(12)عمومی

جلسات نظارت بر  
سازمان های صنفی  

(9)مشهد

سایر جلسات 
(22)

امور تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی 
1396سال



دریاقتصادفعاالنبهمشورتینظرهفدهوصدارائه
هایحوزهوخارجیتجارتوگذاریسرمایهخصوص

هاتشکلبامرتبط
خصوصدررسانیاطالعومکاتبهموردسهدوهشتادودویستانجام

رگزاریب.هاتشکلحوزهبامرتبط،همایشاتوجلساتتشکیلوبرگزاری

،مدیرانانجمندبیربامکاتبه،هاتشکلبادرابطهآموزشیهایدوره

هایاتاقبامکاتبهاستانداری،اقتصادیامورهماهنگیدفترکلمدیر

ارسال،هاتشکلقبالدراقداماتوروشاعالمدرخواستوهادیگراستان

سنگهایونقرهجواهر،طال،انجمنمؤسسینمجمعبرگزاریفراخوان

ابآموزشیدورهتشکیلجهتهماهنگی؛اندرکاراندستبرایقیمتی

رسانیاطالعجهتهماهنگی،بازرگانزنانکانونبرایبورسسرفصل

هبرسانیاطالع،اتاقسایتطریقازکاروکسبووبجشنوارهدومین

-،استانیبرگزیدهصادرکنندگانعمومیفراخوانخصوصدرهاتشکل

الیمحمایتنحوهخصوصدرایراناتاقهایاستانامورمعاونتبامکاتبه

نبیمناقصهاطالعیهپیرامونکار،وکسبووبجشنوارهها،تشکلاز

هبکشورمانصادراتخصوصدرترکمنستان،لباباستانداریالمللی

ونایراکارآفرینیملیسازمانمؤسسینعمومیمجمعبرگزاری.کویت

غیره

درشرکتازگزارشسهوپنجاهارائهوتنظیم
باارتباطدرسیمنارها،هاکمیسیون،جلسات

لتشکامورماهانهعملکرد:قبیلازتشکلهاحوزه
،هاتشکلراهبردینظارتشورایجلساتها،

صنفیهایسازمانبرنظارتکمیسیونجلسات
جلسه،1395سالنمونهکارفرمایانمعرفی،مشهد
وتهیه،معدنوصنعتملیروزگرامیداشتستاد
مدیرههیأتاعضاءباجلسهازگزارشارائه

هشیوارائهوتهیه،رضویخراسانمشاورمهندسان
گزارشارائهاستان،اتاقهایتشکلامورنامه

ملیکمیتهاجالسیهششصدمینهزاردرشرکت
ئه،ارااستانداردکلادارهمحلدرشیمیاییصنایع

کارگروهجلسههفتمیندرشرکتگزارش
.مشهدارزشوکاالقاچاقازپیشگیری

امور تشکل ها 



تعداد جلسات  
کمیسیون ها

تعداد مصوبات
کمیسیون ها

تعداد جلسات  
کمیته ها

تعداد گزارشات  
تهیه شده

7621017354

کمیسیون های تخصصی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

1396

سمینارها و تعداد 
کارگاه های آموزشی

11



برگزاری سیزده 
ی کمیسیون تخصص

معدن و صنایع 
معدنی 

برگزاری ده  
ی کمیسیون تخصص
حمل و نقل و 

ترانزیت 

برگزاری نه 
کمیسیون 

تخصصی صنعت

برگزاری نه 
کمیسیون تخصصی

حقوق و قضایی

برگزاری هشت 
کمیسیون 
تخصصی 

تجارت 

برگزاری هفت 
کمیسیون 
تخصصی 

سرمایه گذاری 
و تامین مالی

برگزاری پنج  
کمیسیون 
تخصصی 

صادرات و 
خدمات فنی و 

مهندسی

کشاورزی استان خراسان رضویکمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و 
1396سال 

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزیکمیسیون تخصصی 76برگزاری 
استان خراسان رضوی



مجوزدونبکاالهایفروشازرسمیتولیداتآسیب پذیریبررسیخصوصدرجلسهچندینبرگزاری•
شاخصررسیبهادارباوراقبورسدرصنایعتفکیکبهتولیدهایهزینهتحلیلتحقیقاتیپروژهانجام•

ایراناتاقبهشاخصایندرایرانرتبهبهبودبرایپیشنهاداتیارائهوورشکستگی
وکارکسبمحیطبهبودرویکردبادانشگاهوصنعتتعاملهمایشبرگزاری•
ایراناتاقهبارائهواجراییهایدستگاهسطحدرهااستاندروکارکسبمحیطپایشبومیچارچوبتهیه•

مصوبات 
کمیسیون 

تخصصی بهبود 
محیط کسب و 

کار و کارآفرینی

شدهمصوبیاجرایاقداماتپیگیریوتصویبجهتصادراتتوسعهکارگروهبهارائهواستانصادراتتوسعهالزاماتتدوین•

اعزامیتجاریهیاترداقتصادیفعالیندیگرحضورتشویقواقتصادیفعالیننمایندهعنوانبهتجارتکمیسیونرئیسهمراهی•
توسطاتارستانتاستانموجودپتانسیل هایوفرصت هاازکارشناسیگزارشتهیهومحترماستاندارریاستبهتاتارستانبه

اعزامیهیأتبرداریبهرهجهتکمیسیون

کمیسیون97سالکاردستوردرصادراتیمزیت دارکاالهایشدهتمامقیمتبرمؤثرعواملبررسیقرارگیری•

...وهیأت هاونمایشگاه هادرمشارکتنمونه،صادرکنندگانجهتالزممشوق هایوحمایت هااخذپیگیری•

هماهنگیردیدگمقررنژادیعقوبآقایجناببودنگوپاسخومختلفسواالتطرحوکمیسیوناعضایاستقبالبهتوجهبا•
معدنوولیدتحوزهمالیاتیمسائلبررسیجهتایشانحضوربامعدنوصنعتکمیسیونمشترکجلسهتشکیلجهتالزم

سازمانبهادراتصتوسعهکارگروهمصوبکمیتهطریقازتجارتکمیسیوناعضایشدهبندیجمعمشکالتوپذیردصورت
.گرددارسالمالیاتیامور

کشاورزی استان خراسان رضویکمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و 
1396سال 

6: کمیسیونتعداد جلسات 22:تعداد مصوبات کمیسیون

5:تعداد گزارشات تهیه شده22:تعداد مصوبات کمیسیون



کمیسیون مصوبات  
تخصصی صنعت 

نمایدایجادلداخساختقطعاتدرخواست هایارائهجهتتخصصیسایتوبیکایجادبهنسبتخراسانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق•
سازقطعهشرکت هاینیاز،موردآالتماشینوقطعاتونمایشبامیکنندواردکشورازخارجازراخودآالتماشینوقطعاتکهتولیدیواحد هایتا
نمایندتشویقداخلساختبهرا

.گرددریزیبرنامهخراسانفوالدشرکتنمایشگاهیسایتازبازدید•
مالیاتیامورسازمانبهصنعتیواحد هایمشکالتبندیجمعارسال•
مالیاتیاتمقرروقوانینزمینهدرابهاماترفعمنظوربهمالیاتیامورکلادارهوهاتشکلفیمابینتخصصیمشترککارگروه هایشدنفعال•
مجلسمعادنوصنایعکمیسیونواستانخصوصیبخشودولتگویوگفتشورایمشترکجلسهدروبندیجمعشدهمطرحمطالبگردیدمقرر•

.گرددتصویبآنهاپیگیریومطرحاسالمیشورای
حتیتاگرددمنعکس(سابق76مادهکمیته)توسعهدائمیاحکامقانون12ماده(ب)بنداستانیکمیتهبهحرارتیارزشموضوعگردیدمقررپایاندر•

.شودپیگیریالمقدور
دروشودمطرحاختصاصیصورتبهایجلسهدرموضوعاتگردیدمقرراعضاء،توسطاستانداردحوزهبامرتبطمباحثومشکالتطرحبهتوجهبا•

رضویخراساندرایراناستانداردنشاندارندگانانجمنمحترمنمایندهکیوانیمهندسآقایجناببهمباحثارائهوپیگیریمسئولیتخصوصاین
.گردیدمحول

مصوبات 
کمیسیون 

تخصصی حقوق  
و قضایی

ودولتگفتگویشورایابکمیسیونهمکاریمنظوربهخصوصیبخشودولتگفتگویشورایبهقضائیوحقوقیکمیسیونازافرادیمعرفیبرتصویب•
وبازبینیهتجکمیسیونبهخصوصیبخشودولتگفتگویشورایحقوقیمواردموردیمعرفیومشکالتحلوبررسیراستایدرخصوصیبخش
.کارآمدومناسبحلراهایجادراستایدرارجاعیمواردبازنگریوبررسی

وهم اندیشیمنظوربهسیون،کمیدرطرحنتیجهارائهوکمیسیونحقوقیکارگروهدر«اقتصادیجرائمبامبارزه»طرحتفصیلیبازنگریوبررسیبرتصویب•
.کمیسیوناعضایکلیهنظرتعامل

کهمواردیوتتجاربازرگانی،زمینه هایدراختالفحلتخصصیشعباتتبیینجهتمشهد،اختالفحلشورایرئیسرفسنجانی؛آقایجنابازدعوت•
.حقتضییعازریجلوگیورسیدگیدرتسریعوشکایاتبهتخصصیرسیدگیمنظوربهمی باشداتاقاعضایکلیهواقتصادیفعالینبهمبتالء

اینپیرووآنجوانبلیهکوفکریمالکیتحقوقبهترمعرفیجهتتهران،ازمجرباساتیدحضوربافکریمالکیتتخصصیسمینارتشکیلوپیگیری•
ایجادمنظوربهتهوابسفعالیت هایکارآمداجرایوفکریمالکیتحقوقاداراتبیشترهرچهتعاملجهتمرتبط،سازمان هایباتوافقنامه ایامضایسمینار
مشهددرفکریمالکیتحقوقفعالیت هایراستایدرمنسجم یافتهسازمانی

کشاورزی استان خراسان رضویکمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و 
1396سال 

14: تعداد جلسات کمیته ها

15: تعداد جلسات کمیته ها24:تعداد مصوبات کمیسیون 2: آموزشیتعداد سمینارها و کارگاه های 

2تعداد گزارشات تهیه شده



راستایدرکاربردیتحقیقاتیطرحاجرایوتدوین:

سرمایه گذاریپیشرویموثرموانعتعیینرویکردبااقتصادیموجودساختاربررسی•
صوصیخبخشسرمایه گذاریبراینابرابررقابتایجاددریکهراثرگذاریسهماساسبرالذکرفوقموانعبندیاولویت•
سرمایه گذاریتشویقوتسیهلجهتدراولویت دارموانعرفعجهتراهکارارائه•

اسناداینازبهره برداریروندارتقاءجهتدرخزانهتسویهاوراقواسالمیخزانهاوراقبهمربوطاجراییآیین نامهاصالحپیگیری•

وسرمایه گذاریونکمیسیذیلاستاناشتغالوپایدارسرمایه گذاریفرصت هایبراثرگذارشاخص هایتعیینکارگروهتشکیل•
ینانکارآفرواقتصادیفعالینخصوصی،بخشتشکل هایذیربط،دولتیدستگاه هایازمتشکلاتاقمالیتأمین

مرکزداری،استانسرمایه گذاریازحمایتوجذبدفترمشارکتباسرمایه گذاریجذبالگوریتمتصویبوبررسیمطالعه،•
دانشگاهفناوریانتقالوتوسعهدفتروخارجیسرمایه گذاریخدمات

سرمایه گذاریوادیاقتصامورحوزهدرمتناظرکمیسیون هایدرمرتبطتخصصیکمیته هایوسرمایه گذاریکمیسیونفعالحضور•
استانداری

مصوبات کمیسیون 
تخصصی سرمایه  
گذاری و تامین  

مالی

کشاورزی استان خراسان رضویاهم مصوبات کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و 
1396سال 

11: تعداد گزارشات تهیه شده55: کمیته تعداد جلسات 15:تعداد مصوبات کمیسیون



12: کمیته تعداد جلسات 25:تعداد مصوبات کمیسیون 2: آموزشیتعداد سمینارها و کارگاه های 

.شودانجاماتاقکمیسیون هایهماهنگیدبیرخانهتوسطاستراتژیکیبرنامه ریزی•

مهندسینظامآموزشبخشآموزشیطرح هایارائه•

وتاناسمعادنوصنایعوبازرگانیاتاقهمکاریبامهندسیفنیخدماتصادراتاستراتژیمطالعاتیطرح•
.گرددتدوینوتهیهحوزهاینبامرتبطتشکل های

مهندسیونیفخدماتصادراتکمیسیونبااتاقعمرانومهندسیفنیخدماتکمیسیونمشترکجلسهتشکیل•
.مهندسینظام

ه گذاریسرمایبیمهوالزمتضمین هاینبودمهندسیفنیخدماتصادراتمهممعضالتازیکیاینکهبهنظر•
شودنظرتبادلوبحثموردایندرتامی گردد،دعوتایرانبیمهنمایندهازآیندهجلسهدر.می باشد

2تعداد گزارشات تهیه شده2: آموزشیتعداد سمینارها و کارگاه های 10:تعداد مصوبات کمیسیون



استانگفتگوشورایدرآنتصویبوطرحوافزودهارزشبرمالیاتمسئلهپیگیری•

پایدارهایدرآمدکسبجهتآنکردنساختارمندمنظوربهگردیبوموسالمتگردشگریموضوعدوجدیپیگیری•
استانبرای

وتخصصیحوزه هایدرفصل4درگردشگریحوزهدربین المللیهمایشدرشرکتوبرگزاریبرایریزیبرنامه•
آنانمقصدهکالمللیبینتوراپراتورهایباهمراهی)گردشگریمدیریتحالل،ومذهبیگردی،بومسالمت،موضوعی
ریتمحوباهتلداریمدیریتخصوصدرتخصصیهمایشیکبرگزاریامکانصورتدرو(باشدرضویخراسان

نوینفناوری های

سوغاتپروژهوبستهتهیهبرنامهتدوین•

کشورگردشگریحوزهدرفناوریحوزهفعاالنباجلساتیبرگزاریوشناسایی•

1395سالدررضویخراساندرصادرهمعدنیکشفگواهی هایواکتشافپروانه هایوضعیتباارتباطدرگزارشارائه•

مالیاتیمقرراتونینقوازمینهدرابهاماترفعمنظوربهمالیاتیامورکلادارهوتشکل هافی مابینتخصصیمشترککارگروه هایفعال شدن•

رفعجهتکشورتوسعهششمقانون43مادهبهتوجهبااستانمعادنعالیشورایکاربهشروعجهتمحترماستاندارباهماهنگیوپیگیری•
اتاقریاستتوسطمکاتبهطریقازرکودازبخشاینخروجوموجودموانع

ایراناقتصاددرصفرسرمایه گذارینمونه یابیوتکمیلیتحقیق•

استانعدنیمتشکل هایمشترکجلسهاولیندرتحلیلوبررسیازپساستانمعدنبخشمشکالتعارضه یابیکمیتهتشکیل•

14:تعداد گزارشات تهیه شده42:تعداد جلسات کمیته ها

2:تعداد گزارشات تهیه شده32: تعداد جلسات کمیته ها

کشاورزی استان خراسان رضویکمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و 
1396سال 

25:تعداد مصوبات کمیسیون

17:تعداد مصوبات کمیسیون



سایر دوره ویژه 95
فعالن اقتصادی

دوره ویژه ضمن 11
خدمت دوره ویژه 6

تشکل ها

دوره آموزشی ویزه 103برگزاری 
فعاالن اقتصادی ، ویژه تشکل ها و

1396ویژه پرسنل  اتاق در سال 

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان 
رضوی 

1396سال 



1396سال 1395سال معیار سنجشعنوان برنامه آموزشیردیف

46705840ساعت-نفربازرگانی کارت 1

ویژه تشکل ها2
16تعداد دوره 

21142دوره-نفر

(ویژه کارکنان)ضمن خدمت کارکنان3
511تعداد دوره 

53142دوره-نفر

کل دوره ها4

6295تعداد دوره 

17072534دوره-نفر

1926626363ساعت-نفر

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان 
رضوی 

1396سال 



مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان 
رضوی 

1396سال 
زمان برگزاریاستاد دورهنام دورهردیف

ساعت-مجموع نفر 
آموزش دیده در هر 

کارگاه

ساعت-مجموع نفر 
آموزش دیده  در هر 

ماه

ردیاساتید اتاق مشهد(رایگان) کارت بازرکانی 1
رو
ف

ن

520520

2
کارگاه قوانین و مقررات معامالت بخش عمومی و 
دولتی با تأکید بر قانون برگزاری مناقصات

رئیس امور قراردادها و پیمان در بخش -مهدی حیدرنژاد
خاب دولتی،نماینده ی مدیر عامل شرکت پاالیش گاز در هیأت انت

مشاور 

ت
هش
دیب
ار

272

2502

- c2زبان انگلیسی 3 120آقای خورسند(آموزش ضمن خدمت کارکنان)

4
اعتبارات)روش های پرداخت در تجارت بین الملل 

...(  و BPOتعهد پرداخت بانکی ، LCاسنادی 
ادرات سرپرست سابق شعب ارزی بانک ص)فریدون اسماعیل پور 

408(استان 

- c6زبان انگلیسی 5 120خانم رحمتی(آموزش ضمن خدمت کارکنان)

ارت رییس سابق اداره بازرگانی بین الملل وز-غالم رضا کامالنمدیریت صادرات و واردات6
156صنعت و معدن

7
-upper) زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی
intermediate)

240بازرگان و مدرس زبان-مسعود مهدی زاده نیا

و هیئت غالمحسین رادمرد قدیری، دکتری مدیریت کسب وکار ، عض(ویزه پرسنل)کوچینگ 8
22علمی دانشگاه فردوسی  

9
ر آشنایی با ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری د

بورس
رکت مشاور پذیرش ش) علیرضا نکاحی(/ مدیر معامالت)فرزاد حسنی

36در شرکت کارگزاری آریابورس(  ها در بورس

200عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی-دکتر سخدری(Business Plan)طرح کسب و کار 10

430اساتید اتاق مشهد(رایگان) کارت بازرکانی 11

12
ویژه مدیران -(Business Plan)طرح کسب و کار 

96عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی-دکتر سخدریشرکت ها و فعاالن اقتصادی

13
ین امنیت کارگاه فاکتورها و استراتژی های مؤثر در تعی

48کارشناسان پلیس فتای استان خراسان رضوی(2:30مدت )وب سایت ها

156مهندس میرشاهیینکارگاه استراتژی های بازاریابی در تجارت آنال14

ارت رییس سابق اداره بازرگانی بین الملل وز-غالم رضا کامالنکارگاه عملی ثبت سفارش کاال و خدمت15
198صنعت و معدن

ازرگانی  مدیر آموزش و مدیر دپارتمان زبان انگلیسی ب-مینا عالوش یمکاتبات و سفارشات تجاری به زبان انگلیس16
اتاق ایران

داد
خر

252

570822اساتید اتاق مشهد(رایگان) کارت بازرکانی 17



مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان 
رضوی 

1396سال  استاد دورهنام دورهردیف
زمان 
برگزار

ی

ساعت آموزش -مجموع نفر 
دیده در هر کارگاه

ساعت آموزش -مجموع نفر 
دیده  در هر ماه

IRUاساتید  آکادمی (IRU)حمل و نقل جاده ای بین المللی کاال 18

تیر

2100

5330

19
از سری کالس های حمل و-حمل و نقل و ترانزیت 

 (IRU)نقل جاده ای بین المللی کاال 
18اشرف تقی زاده

20
االن آشنایی با بانکداری و بررسی مشکالت فع

اقتصادی با سیستم بانکی
/  ویمدیرسابق بانک تجارت استان خراسان رض-کامران عامریان

352تانمشاور بانکی کمیته ی حمایت قضایی سرمایه گذاری اس

نحوه ی ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی21

ل امور رئیس گروه حسابرسی مالیاتی  اداره ک)علی حسین پور
س کارشنا)حمید جوان مصلح-( مالیاتی استان خراسان رضوی

طفی سید مص-(مسؤول نرم افزار مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی
اورزی  مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کش)شامل  

(خراسان رضوی

208

22
د همایش آموزشی مباحث نوین در مدیریت کمبو

آب و تنش خشکی در کشاورزی
ی  فوق تخصص تنش های محیط-پروفسور محمد پسرک لی

960گیاهان از دانشگاه آمریکا

430اساتید اتاق مشهد(رایگان) کارت بازرکانی 23

72کارشناس ارشد مدیریت پروژه-هاشم راعیبرندینگ، هویت فردی و تجاری 24

25
-B1)قانون امورگمرکی، ترخیص کاال و دوراظهاری

96-28)

خراسان سید مجید مظلومی ، رییس گروه نظارتی گمرکات استان
رضوی و مدرس دروس تخصصی مرکز آموزش و تحقیقات 

گمرک ایران
720

مقررات مالیاتی فعالیت های پیمانکاری26

ل  نماینده سازمان امورمالیاتی در هیأت های ح)حسین نیروبخش
ضا علیر-( اختالف اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی

سید -(اتیحسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالی)شریعتی ایوری
ادن و مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی،صنایع، مع)مصطفی شامل  

(کشاورزی خراسان رضوی

48

27

قانون 132ماده )تخفیف ها و معافیت های مالیاتی 
و 1394/04/31مالیات های مستقیم اصالحیه مصوب 
(آیین نامه اجرایی آن

ل  نماینده سازمان امورمالیاتی در هیأت های ح)حسین نیروبخش
ضا علیر-( اختالف اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی

سید -(اتیحسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالی)شریعتی ایوری
ادن و مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی،صنایع، مع)مصطفی شامل  

(کشاورزی خراسان رضوی

56

- c3زبان انگلیسی 28 150آقای خورسند(آموزش ضمن خدمت کارکنان)

216مهندس مهرداد میرشاهیبازاریابی الکترونیک حرفه ای29



زمان برگزاریاستاد دورهنام دورهردیف
ساعت-مجموع نفر 

آموزش دیده در هر 
کارگاه

ساعت-مجموع نفر 
آموزش دیده  در هر 

ماه

کارشناس ارشد مدیریت پروژه-هاشم راعیمهندسی فروش 30

مرداد

256

1968

216رییس سابق اداره بازرگانی بین الملل وزارت صنعت و معدن-غالم رضا کامالنمدیریت صادرات و واردات31

48کارشناس ارشد مدیریت پروژه-هاشم راعی(PRO-CRM)مدیریت ارتباط اثربخش با مشتریان 32

33
مبانی تشریح الزامات و مستندسازی  

ISO9001:2015                     (درون سازمانی )- 1کارشناسان
120معرفی شده از سوی سازمان

34
مبانی تشریح الزامات و مستندسازی  

ISO9001:2015                     (درون سازمانی )-مدیران
38معرفی شده از سوی سازمان

35
مبانی تشریح الزامات و مستندسازی  

ISO9001:2015                     (درون سازمانی )- 2کارشناسان
130معرفی شده از سوی سازمان

36
ارت آشنائی با قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در تج

(  اسناد مالی، بازرگانی و حمل)بین الملل
330(سرپرست سابق شعب ارزی بانک صادرات استان )فریدون اسماعیل پور 

54رییس سابق اداره بازرگانی بین الملل وزارت صنعت و معدن-غالم رضا کامالنکارگاه عملی ثبت سفارش کاال و خدمت37

216مدیر آموزش و مدیر دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی اتاق ایران-مینا عالوش مکاتبات و سفارشات تجاری به زبان انگلیسی38

560اساتید اتاق مشهد(رایگان) کارت بازرکانی 39

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان 
رضوی 

1396سال 



زمان  برگزاریاستاد دورهنام دورهردیف
ساعت -مجموع نفر 

آموزش دیده در هر کارگاه
ساعت -مجموع نفر 

آموزش دیده در هر ماه

خبرنگاری اقتصادی 40
میعی  علی رضا س-( سردبیر ماهنامه ثانیه)مهدی خاکی فیروز

مدرس روزنامه نگاری در دانشکده خبر خبرگزاری )
(جمهوری اسالمی ایران

2162698شهریور

41
قانون امورگمرکی، ترخیص کاال و 

دوراظهاری

تان سید مجید مظلومی ، رییس گروه نظارتی گمرکات اس
خراسان رضوی و مدرس دروس تخصصی مرکز آموزش و 

تحقیقات گمرک ایران

اساتید اتاق مشهد(رایگان) کارت بازرکانی 42

43

ویژه ی )دوره ی کلیات بازرگانی خارجی
ردین از فرو)آزاد-(متقاضیان کارت بازرگانی
(1396تا شهریور  

اساتید اتاق مشهد

44Excel   سید حمید التفاتی فاز(ویزه پرسنل)-مقدماتی

ستان مدیر سابق شعب بانک سپه ا-دکتر محمود توسلی(داخلی و خارجی)مدیریت خرید و سفارشات45
مازندران

پروفسور فریبرز پرتویی کارگاه  آموزشی بازاریابی خدمات46

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان 
رضوی 

1396سال 



استاد دورهنام دورهردیف
زمان  
برگزار

ی

ساعت -مجموع نفر 
آموزش دیده در هر 

کارگاه

ساعت-مجموع نفر 
آموزش دیده در هر 

ماه

47
ویژه مدیران -(Business Plan)طرح کسب و کار 

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی-دکتر سخدریشرکت ها و فعاالن اقتصادی

هر
م

1512056

کارشناس ارشد مدیریت پروژه-هاشم راعیمهندسی فروش  48

ر  رئیس امور قراردادها و پیمان در بخش دولتی،نماینده ی مدی-مهدی حیدر نژادآموزش جامع قرارداد،ضوابط و اصول حاکم بر آن 49
عامل شرکت پاالیش گاز در هیات انتخاب مشاور

اساتید اتاق مشهد(رایگان) کارت بازرکانی 50
اساتید اتاق مشهدآزاد-106دوره -دوره کلیات بازرگانی خارجی 51

و مدرس  سید مجید مظلومی ، رییس گروه نظارتی گمرکات استان خراسان رضویقانون امورگمرکی، ترخیص کاال و دوراظهاری52
دروس تخصصی مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران

53
، LCاعتبارات اسنادی)امور مالی در تجارت بین الملل 

(سرپرست سابق شعب ارزی بانک صادرات استان )فریدون اسماعیل پور (تعهد پرداخت بانکی

(کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار  )مهندس مهرداد میرشاهی  آشنایی با اصول و مفاهیم تجارت الکترونیک 54

مدیریت صادرات و واردات  55
(عدنرییس سابق اداره بازرگانی بین الملل وزارت صنعت و م)غالم رضا کامالن

(کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار  )مهندس مهرداد میرشاهی  کارگاه آموزشی بازاریابی الکترونیک حرفه ای56

ان
1351388آب

57
(  پرسنلویژه)پایش سالمت روان ، ارتقاء کیفیت زندگی 

(مدرس و مشاور دانشگاه فردوسی )محسن حسن زاده 1-

58
سمینار آموزشی روش های تامین مالی در تشکل های

اسماعیل محققی(ویژه تشکل ها)اقتصادی و بازرگانی 

59
ناد در آشنایی با قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اس

(سرپرست سابق شعب ارزی بانک صادرات استان )فریدون اسماعیل پور (اسناد مالی ،بازرگانی و حمل )تجارت بین الملل 

60
کاال  ثبت سفارش)کارگاه آموزشی سامانه جامع  تجارت 

(و خدمت

(عدنرییس سابق اداره بازرگانی بین الملل وزارت صنعت و م)غالم رضا کامالن

اساتید اتاق مشهد(رایگان) کارت بازرکانی 61
اساتید اتاق مشهدآزاد-107دوره -دوره کلیات بازرگانی خارجی 62

63
نقش اینکوترمز در قراردادهای بین )2010اینکوترمز 

(ل و نقل کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ترابری و حم)حمیدرضا دشتی (المللی

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان 
رضوی 

1396سال 



زمان  استاد دورهنام دورهردیف
برگزاری

ساعت-مجموع نفر 
آموزش دیده در هر 

کارگاه

-مجموع نفر 
ساعت آموزش 
دیده در هر ماه

جواد الهی نسبمدیریت بهره وری در تشکل های اقتصادی64

ذر
آ

2282228

(ویزه دانشجویان)مدیریت صادرات و واردات 65
(رییس سابق اداره بازرگانی بین الملل وزارت صنعت و معدن)غالم رضا کامالن

( TIR CARNET)کارنه تیر -کارگاه آموزشی کنوانسیون تیر66
نماینده  (/ژنو)نماینده  اتاق بازرگانی در کمیته اداری و کارنه تیر سازمان ملل)بهنام فرامرزیان 

اتاق ایران در سازمان ایرو  
تارا شایانفر(ویژه همکاران) (C4)مکالمه زبان انگلیسی 67
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2332680د
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(تهران

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان 
رضوی 

1396سال 



مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان 
رضوی 

1396سال  زمان  استاد دورهنام دورهردیف
برگزاری

-مجموع نفر 
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من
به

3383037

سمینار جامع اصول کاربردی قوانین مالیاتی کشور85

اتی ، رئیس مدیر کل امور مالیاتی استانها ، عضو کارگروه اصالحیه قوانین مالی)اسماعیل اسماعیلی 
تی کشور ، رئیس هیئت اول مستشاری امور مالیا)احمد غفارزاده -( شعبه اسبق شورای عالی مالیاتی
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86
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اتی ، رئیس مدیر کل امور مالیاتی استانها ، عضو کارگروه اصالحیه قوانین مالی)اسماعیل اسماعیلی 
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سف
ا

2341134
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جلسه تخصصی19برگزاری 
هفته به فعاالن  4حضوری و تلفنی طی مشاوره 

ن قانون اقنصادی و تشکلهای زیرمجموعه اتاق پیرامو
جتماعیاکار ، قانون رفع موانع تولید ، مسائل تامین 

پیگیری مصوبات جلسات مختلف 
ی دبیرخانه کمیته استانی از طریق مباد

ذیربط 

شرکت در جلسات مختلف اشتغال و 
کمیسیون هاو شورای گفتگو 



:ازعبارتندکشورتوسعههایبرنامهدائمیاحکامقانون12مادهببندکمیتهجلساتدرشدهطرحموضوعاتمهمترینازبرخی

رونددرسبمنادرگردشسرمایهتامیندیگر،یکسالتاتمدیدقابلوآردیکسالوصادراتگندمورودموقتزمانیسقفهمچونآردکارخانجاتبامرتبطموضوعات•
بهآنارائهوبانکینامهتضمانجایبهبراتیاسفتههمچوندیگریاعتباریاسنادیابیمهشرکتهایسویازتضمینینامهبیمهجایگزینیآرد،وصارداتگندمخریدطوالنی
...وآردمشتقاتوآردگندم،کنندگانصادرتوسطکشورگمرکات

(ساجات)اجراییوفنینظامعواملصالحیتتشخیصهوشمندسامانهبررسی•
دولتیبخشاجراییهایدستگاهوخصوصیبخشپیمانکارانمابینفیتنظیمیقراردادهایپیشنهادات•
.فروشگاهیوصنفیواحدهایدربسرتابلویطرحونوشتارشرایطدستورالعملپیشنهاداتبررسی•
آنظرفیتهایازپیمانکارانمدیبهرهجهتخزانهتسویهاوراقوخزانهاسنادبامرتبطپیشنهادات•
یافتهتوسعهکمترمناطقدرمستقرم.م.ق132مادهموضوع•
مربوطهآردهایکیسهوایسهمیهآردفروشدرافزودهبرارزشمالیاتمعافیتموضوع•
استردادجهتمصوبزمانمدت،(.....وتامیندعوت،تجدیدرسیدگی،قرار:چهارمفصل)مالیاتیدادرسیدستورالعملهمچونمالیاتیموضوعاتپیشنهاداتوبررسی•

اداراتروسایبهیمالیاتجرایموبخشودگیتقسیطجهتبیشتراختیارتفویضمالیاتی،امورطرفازکاالصادراتباارتباطدرداخلیخریدازناشیافزودهارزشوجوه
مالیاتقانون98مادهمفادمتوسط،وکوچکتولیدیواحدهای1394سالعملکردباارتباطدرمقاومتیاقتصادستاددستورالعمل،(عملکردوافزودهارزشازاعم)مالیاتی
مستقیم،های

کارقانون112مادهمادهموضوع•
آالیندهواحدهایدرخصوصافزودهارزشبرمالیاتقانون38ماده1تبصرهموضوع•
استانیوملیزیستمحیطملیصندوقشدنفعالوگیریشکل•
وضعتراضییجادامنظوربهتعاونیوخصوصیبخشاقتصادیفعاانبااجراییهایدستگاهقراردادهایدرموردپیشنهادارائهکاروکسبمحیطبهبودقانون11ماده(ه)بند•

قراردادهادراینمقابلبطرفناعادالنهشرایطتحیل
چکاصالحقانون21مادهبامرکزیبانک(8/3/1391مورخ91/59912شماره)بخشنامهمغایرت•
استانسوغاتبازارساماندهیوزیارتسوغاتعرضهوتولیدتقویت•
معدنیوصنعتیتولیدیواحدهاینوسازیوبازسازیدستورالعمل•
معوقهیابرگشتیچکدارایواحدهایخصوصدربانکیسیستمتوسطتسهیالتپرداخت•
وکشاورزیبخشهچرخدرپرگیریوکشتارخدماتارائهوکشتارگاهیعملیاتفرایندقرارگرفتنعدمومرغبندیبستهوکشتارخدماتازافزودهارزشبرمالیاتاخذ•

.مالیاتیوایبیمهیهامعافیتبرخورداری
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.کشتارگاههادربهداشتینیرویجذبخصوصدردامپزشکیضوابطوهادستورالعمل•
.تولیدازحمایتهدفبادادرسیهایدرهزینهنظروتجدیدبانکیسیستموصنایعمابینفیقراردادهایبهمربوطدادرسیهایهزینهکاهش•
.شدهبینیپیشجرائمو1380مصوبمستقیممالیاتهایقانون192و190موادموضوع•
(90سالاصالحاتو61سالمصوب)کشاورزیوصنعتیتولیدی،هایکارگاهکلیهدرکارفرماسهمبیمهحقپرداختازمعافیتقانون•
...وپردازیبیمهگذرنامه،قانون18ماده3تبصرهمدنی،قانون1117مادههمچونقوانیناصالحپیشنهاداتوبازرگانزنانبامرتبطموضوعات•

وضعتراضیایجادورمنظبهتعاونیوخصوصیبخشاقتصادیفعاانبااجراییهایدستگاهقراردادهایدرموردپیشنهادارائهکاروکسبمحیطبهبودقانون11ماده(ه)بند•
قراردادهادراینمقابلبطرفناعادالنهشرایطتحیل

چکاصالحقانون21مادهبامرکزیبانک(8/3/1391مورخ91/59912شماره)بخشنامهمغایرت•
استانسوغاتبازارساماندهیوزیارتسوغاتعرضهوتولیدتقویت•
معدنیوصنعتیتولیدیواحدهاینوسازیوبازسازیدستورالعمل•
معوقهیابرگشتیچکدارایواحدهایخصوصدربانکیسیستمتوسطتسهیالتپرداخت•
وکشاورزیبخشرخهچدرپرگیریوکشتارخدماتارائهوکشتارگاهیعملیاتفرایندقرارگرفتنعدمومرغبندیبستهوکشتارخدماتازافزودهارزشبرمالیاتاخذ•

.مالیاتیوایبیمهیهامعافیتبرخورداری
.کشتارگاههادربهداشتینیرویجذبخصوصدردامپزشکیضوابطوهادستورالعمل•
.تولیدازحمایتهدفبادادرسیهایدرهزینهنظروتجدیدبانکیسیستموصنایعمابینفیقراردادهایبهمربوطدادرسیهایهزینهکاهش•
.شدهبینیپیشجرائمو1380مصوبمستقیممالیاتهایقانون192و190موادموضوع•
(90سالاصالحاتو61سالمصوب)کشاورزیوصنعتیتولیدی،هایکارگاهکلیهدرکارفرماسهمبیمهحقپرداختازمعافیتقانون•
....وپردازیبیمهگذرنامه،قانون18ماده3تبصرهمدنی،قانون1117مادههمچونقوانیناصالحپیشنهاداتوبازرگانزنانبامرتبطموضوعات•
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عضویت،کارتوبازرگانیکارتازاعم،کارتموردصدور696:شاملکهاستگردیدهارائهاقتصادیفعالنبه1396سالدربازرگانیخدماتمورد2187
وبازرگانیکارتازاعمالمثنیصدورمورد35عضویت،وبازرگانیازکارتاعممالیتعهداتپرداختمورد405عضویت،کارتوبازرگانیکارتازاعمکارتتمدیدمورد927

کارتابطالرفعمورد27وکارتابطالمورد18،کارتسازیغیرفعالمورد22،اتاقاینازانتقالمورد26،کارتنوعتغییرمورد31،عضویت
(152773620/778ناخالصوزنجمع)–(741013488/85دالریارزش)–تعداد2445:برگیششAَفرم

(55318133/35ناخالصوزنجمع)-(115205137155دالریارزش)-تعداد2876::مبداگواهی
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1396خدمات بازرگانی سال 

بازرگانی کارت کارت عضویت ارائه شدهعنوان خدمات ردیف

500 196 صدور کارت 1

15 11 انتقال کارت 2

628 299 تمدید کارت 3

28 7 المثنی 4

405 - تعهدات مالیپرداخت 5

18 - کارتابطال 6

27 کارترفع ابطال

10 21 تغییر نوع کارت 7

22 - سازی کارتغیرفعال 8

1653 534 جمع 

2187 :مجموع کل
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: که شامل انجام شده است 1396در سال مورد کارنه تیر 1202

میورد مفقیودی   10میورد گیواهی قبیولی ،    88میورد الشیه کارنیه عیودت شیده ،      337، کارنه تیر ثبت شیده  مورد 242مورد صادرات ، 228و وارداتمورد 71: کارنه تیر استفاده شده •
مورد مفقودی کارت 2مورد فروش کارنه تیر ، 201مورد سفید ابطالی ،23،

کارنه تیراتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان 
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مورد50

جلسه3

مورد6

مکاتبات مربوط به امور
مرکز داوری

برگزاری و حضور در جلسات

سایر اقدامات صورت 
گرفته



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 خییود به مییرکز 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 ایشیان و معرفی داور جهت رسیدگی .ا در خصوص شکایت آقای ص.ل.ا ش.مکاتبه با آقای ا•
ع .از حق الزحمه داوری در پرونییده 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 •
بیروز  ش مبنی بر ارسال توضیحات کامیل در ماهییت قیرارداد و وقیایع موجیب     .ش.ز در خصییوص درخییواست داوری خییود 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•
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اسیخ کتبیی   ش در خصوص درخواست آقای اسماعیل زاده مبنی بر حل اختالف به داوری باستناد شرط داوری مندرج در قیرارداد تیا ایشیان 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 خصیوص پرداخت .ا.مکاتبه با آقای ا•
. وا.ان عبیا آقایی  ( خواهیان )ز .ع.ن و .مکاتبه با مدیر محترم امورمالی اتاق و ارسال فیش واریزی در خصیوص پرداخیت هزینیه داوری در پرونیده فیی میابین آقاییان 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 تجدیید نظیر   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•
نسیبت  ( 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 
حیاد  فیی میابین    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 اعییالم وقت جلسه داوری و شرکت در جلسه .مکاتبه با آقییای 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 خراسیان  تاسی مکاتبه با دبیرکل محترم مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اعیالم روزهیای اعالمیی از سیییوی دادگسیتری ا     •

.رضییوی جهت برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی قضییات در امییور داوری 

مکاتبات مربوط به امور مرکز داوری
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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 عیدم  بیا حضیور داور محتیرم جنیاب آقیای نیدافیا      ( 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 •
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شرکت در . 1
جلسات مرتبط با 
تشکل های زیر 

مجموعه اتاق 

رسیدگی به . 2
اختالفات اعضاء 

پیگیری حقوق اتاق. 3
در مراجع شبه قضایی 

و اداری

انجام مکاتبات با  . 4
قوه قضایی و ادارت  
در خصوص اعضاء و 

اتاق

دفتر حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع معادن
رضویو کشاورزی استان خراسان 
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.مشهداتاقزیرمجموعههایتشکلازخراساناستانکارآفرینجوانانانجمنتشکیلبامرتبطجلساتدرشرکت•
وسعهتوهایبرنامهدائمیاحکامقانونموضوعبادرخصرروصیبخشودولتوگویگفتشررورایدبیرررخانهجلسررهدرشرکت•

توسعهسالهپنجبرنامهقانون
تولیدموانعرفعقانون46مادهحکماجرایبررسیموضوعابخصوصیبخشودولتوگوگفتشورایدبیرخانهجلسهدرشرکت•
خصوصدرگمرکنظارتوبررسیموضوعباخصرروصیبخشودولتوگویگفتشررورایدبیرررخانهجلسررهدرشرکت•

SKDوCKDوارداتیکاالهای
خصوصیبخشودولتگویوگفتشورایدبیرخانهجلسهدرشرکت•
هماد(ج)بندنامهآیینبررسیموضوعباششمبرنامهتوسعهدائمیاحکامقانون12ماده(ب)بنددبیرخانهجلسهدومیندرشرکت•

مناقصاتبرگزاریقانون12
.مرتبطمباحثطرحخصوصردمشهدشهرشورایاعضاءبامشترکنشستدرشرکت•
اتاقاستراتژیهایپروژهاجرایتیمجلسهدرشرکت•
.قراردادهاتنظیموالمللیبینمذاکراتمدیریتخصوصدرآموزشیدورهدرشرکت•
.آموزشساختمانمحلدر9001ایزوالزاماتباآشناییآموزشیدورهدرشرکت•
.داوریفرآیندبامرتبطقضاتتوانمندسازیموضوعبارضویخراساندادگستریجرموقوعازپیگیریمعاونتجلسهدرشرکت•
.آنهاسازیاستانداردواقتصادیموضوعاتبااستاندرشدهبرگزارهمایشهایموضوعبااستانداریجلسۀدرشرکت•
هایداراییتملکهایطرحواگذاریشرایطموضوعبا2الحاققانون27مادۀموضوعاستانیواگذاریکارگروهجلسۀدرشرکت•

زارشگارائهواستانشهرکهایشرکتمحلدردولتیغیربخشبهبرداری،بهرهآمادهوشدهتکمیلتمام،نیمهجدید،ایسرمایه
.اتاقمحترمدبیربهمربوط

شرکت در جلسات  . 1
مرتبط با تشکل های زیر 

مجموعه اتاق 

رسیدگی به اختالفات اعضاء 

ون.ممهندسیشرکتبینشدهحادثاختالفاتبهرسیدگی•
ت.پشرکتوالذکرفوقشرکتبینمطروحهداوری.ا.ب.ص.س

خصوصدرل.شوصاقایانبینشدهحادثاختالفاتبهرسیدگی•
اتاقطیانضباکمیسیونبهنهاییگزارشاعالموصادراتیجوایزتعلق
.ایران

قایاوک.ابازرگانیشرکتبینشدهحادثاختالفاتبهرسیدگی•
.مشهداتاقاعضاءازپ.م

ابخ.ا.ا.ر.کصنفیانجمنسویازشدهحادثاختالفاتبهرسیدگی•
حصولوبندرعباساتاقطریقازس.تشرکتنیزوب.کشرکت
.نتیجه

اعضاءاز.ن.س.اآقایبینمافیشدهحادثاختالفاتبهرسیدگی•
.مشهداتاقاعضااز.ی.ماقایبااهوازاتاق

هرشاطرافصنعتیکهایشهردرمستقرهایواحدمشکالتانعکاس•
رضویخراساناستاندادگستریکلرئیسمحترممعاونبهمشهد

ریزورگیسرقت،برمبنیجرموقوعازپیشگیریواجتماعیاموردر
.شهربهترددمسیردرمحموالتکنندهحملنقلیهوسائلاز
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.پارسیانبانکتوسطن.مآقایالخروجیممنوعپروندهخصوصدراتاقمحترمدبیربهگزارشارائهوتهیه•
.استانداردادارهباایشانمابینفیحادثاختالفاتخصوصدر(کاشانیبازرگانی)اتاقاعضاءازا.آقایبامشاوره•
.اتاقوکیلو100مادهکمیسیونو8منطقهشهرداریطریقازاتاقچهارمطبقهدرساختمانیتخلفاتپیگیری•
.حقوقیدفترمحلدرن.اآقایداورحضوربال.اش.اآقایباآ.ص.مآقایتجاریاختالفخصوصدرجلسهتشکیل•
بهبدنیصدمۀایرادپروندۀخصوصدرالزمدفاعیاتارائهومشهد2ناحیۀانقالبوعمومیدادسرایدادیاری228شعبۀبهمراجعه•

.ی.چآقایچهارمطبقهکارگر
خذاخصوصدراساتیدحقوقینظراخذوایشانمابینفیمالکیتدراختالفموضوعدبابرادرانپروندۀدرصادرهرأیبررسی•

.موجودشرایطدرقضاییمقامازفروشدستور
لساتجانعقررادبااتاقوکیلبهآنهاارائهودالیلتحصیلبابازرگانیخدماتواحددرمطروحههایپروندهپیگیریوبررسی•

.متعدد
.قضاییبرداریبهرهجهتمشهدحقوقیعمومیدادگاه35شعبهدرخواستموردپروندهارسال•
باآلمانالتراگشرکتتوسطایشانبهنمایندگیتفویضدرا.اآقایازشکایتخصوصدرز.عبازرگانیدرخواستیریپیگوبررسی•

.نمایندگیبودنانحصاریبهعنایت
.الزمهایپیگیریانجامومشهد3ناحیهثبتادارهاز1ابوذرآپارتمانافرازعدمرأیبهمربوطاخطاریهوصول•
اموردرریدادگسترسمیکارشناساننظریهاخذخصوصدررضویخراساندادگستریکلرئیسباگرفتهصورتمکاتبهپیگیری•

آنبهاستنادومالیاتیاختالفحلهایهیأتدرمؤدیومالیاتیامورسازمانبیناختالفبروزهنگامدرحسابرسیوحسابداری
.رأیصدورهنگامدر

.بودگردیدهقانونیابالغد.ع.حآقایانبهافرازعدمرأیاینکهسبببه"حمایت"روزنامهدرافرازعدمآگهیچاپ•
اسنادوفارسیبهقراردادترجمهگردیدمقرروآلمانیشرکتباایشانقراردادماهویوشکلیایراداتتفهیموز.عآقایباجلسه•

.گرددتحررویلحقوقیدفتربهدیگر
.1ابوذرهایآپارتمانافرازعدمخصوصدرادارهایننظراعالمومشهد3منطقهثبتادارهبهمراجعه•
.الزمتوضیحاتارائهو.ی.جآقایشکایتخصوصدر18کالنتریدرحضوروحقوقینمایندهمعرفی•
ارائهومربوطهناحیۀبهمراجعهبا2شمارۀساختمانپایانکاراخذموضوعبا9منطقهشهرداریسویازواصلهنامۀپیگیری•

.کارروندپیگیریوالزمتوضیحات
لمپپوتعطیلبرمبنیمشهدشهرداریکمیسیونسویازصادرهرایخصوصدراداریعدالتدیوانازدستورموقتاخدپیگیری•

.اتاقوکیلطریقازاتاق4طبقهاحداثدستدرساختمانیکارگاه
.استانداریطریقازسودجوهایشرکتسویازاقتصادیموضوعاتدارایهایهمایشبرگزاریپیگیری•
ازشورکشرقودرشمالخارجهاموروزارتنمایندگیدفترسویازواصلهف.ث.کایرانیشرکتازعراقیشرکتشکایتپیگیری•

اصفهاناستانطریق
موضوعونکمیسیجلساتدروحضورابوذرغفاریخیاباندرواقعاتاقبهمتعلقساختمانینوسازیعوارضبهمواردمربوطپیگیری•

.الزمدفاعیاتوتوضیحاتارائهوشهرداریقانون77ماده

سایر اقدامات

1396دفتر حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی سال 



. م .م ل کامل نجررار و آقایو ها مهای خانمدادگاه عمومی جزایی مشهد در خصوص اعاده اصول پرونده131مکاتبه با شعبه •
1ساختمان ابوذر مکاتبه با مدیرکل ثبت اسناد و امالک مشهرد و پیگیری در خصوص تسریع در رسیدگی به صدور رأی عدم افراز مربوطه به •
یرت کراربری   وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تعیین تکلیف واحدهای صنعتی محور غررب در تثبمکاتبه با رئیس محترم دبیرخانه شورای گفت•

. صنعتی 
. مرررکز آموزشع از .ع.ممکاتبرره با ریاست محترم شعبه چهررارم دیرروان عدالت اداری در فقررره شکایت آقای •
قرای  به مدیریت عراملی آ خ .ش .ص.کمکاتبه و پاسخ معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص تعلیق شرکت •

.  م .ف
1مکاتبه با مرردیرکل محترم ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی در خصرروص صدور رأی عدم افراز آپارتمان های ابوذر •
. در خصرروص گزارش حسابرسی ر .دمکاتبه با شرکت حسابرسی •
م .رسازمان و مدیر بازرسی استان خراسان رضوی در خصرروص ممنوع الخررروجی آقرای  2مکاتبه و پاسخ جناب آقای درویشیان رئیس محترم منطقه •

. مربوط به تصمیم متخررذه کارگروه صیانت از قرروانین و مقررات 
. و دریافت جوایز صادراتی توسط ایشان د .مدر خصوص معرفی داور از سوی ایشان در اختالف با آقای . مکاتبه با آقای ک•
مبنی بر عهرد شرکنی طررف    ز .عریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در خصوص اظهارات و مستندات آقای خ .امکاتبه با آقای •

. آلمانی 
ش و عدم معرفی داور از ناحیه آقای ش.ا از آقای ا.مکاتبه با جناب آقررای بهاری مرردیر محترم امررور حقوقی اتاق ایران در خصرروص 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 •
. ا .چدادگاه محترم تجدید نظر استان در خصوص شرکت 34مکاتبه و پاسخ استعالم شعبه •
هماهنگی جهت مراجعه ایشران بره آن  . ا .کشرکت ز .عبا ریاست نمررایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور در خصرروص اختالف آقای مکاتبه •

نمایندگی 
. دارد انتمکاتبه با نماینده محترم انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در استان خراسان رضوی در خصرروص اختالف بازرگانی کاشانی با اداره اس•
تجار و بیان انتظارات جهت رفع مشکالتا .با شرکت ز .عمکاتبه مجدد با نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در خصرروص اختالف آقای •

. و بازرگانان 
و ن .ک.مهای مربوط به کارتهای بازرگانی به نام خانم مشهد در خصروص ارسال اصول پرونده6بازپرس دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 605پاسخ شعبه •

م .مآقای 
. ن .غ.مپاسخ استعالم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در خصوص خانم •
. پ.گ.مشهررد در خصرروص ارسال مشخصررات و آدرس خانم ث2بازپرسی دادسری عمررومی و انقالب ناحیه 215پاسررخ شعبه •
د .م.ا .ک.پاسخ نامه مدیریت محترم امور حقوقی اتاق ایران در مورد ارسال مستندات مربوط به پرونده اختالف تجاری فی مابین آقایان •
و شرق ت که از طریق دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال.پ   از آقای ف مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی د.به شکایت آقای ترسیدگی •

موضوع از طریق . بار منجر به عدم حضور گردید3بار صورت پذیرفت و هر 3که ( ت.د)کشور به اتاق منعکس گردیده بود از طریق دعوت از شرکت عضو 
. دفتر حقوقی اتاق ایران در دست پیگیری است

حاصله ایج بررسی مکاتبه،  استانداری خراسان رضوی با موضوع عدم حق ایجاد شعبه برای ارائه خدمات موضوع پروانه دفاتر پیشخوان دولت و انعکاس نت•
. به واحد خدمات بازرگانی 

. فقررره گواهی های مشکول به جعل ارائه شده به اتاق از طررریق وکیل مربوطه با حضررور در جلسررات ادارۀ آگاهی 4پیگیررری •
که اتاق تنها مالرک  1قانون شهرداری مبنی بر پرداخت عوارض کل ساختمان اتاق در خیابان ابوذر 77موضوع دعوتنامه کمیسیرون موضوع مادۀ بررسی •

.دانگ از آن می باشد5/2
حرق  زریبررسی مکاتبۀ واصله از سوی منطقه ویژه علم و فناوری رضوی با موضوع عضویت اتاق در سازمان عامل منطقرره ویژه علم و فناوری رضوی و وا•

.مربوطه ( حق السهم)عضویت 

انجام مکاتبات با قوه  
قضاییه و ادارت در 
خصوص اعضاء و اتاق



مورد تولید و 2556
عکسبارگذاری 

مورد انتشارات7638
خبربارگذاری ، تولید و موردتهیه 3056

ارتباطات مردمیمورد 2956

مورد دعوت از خبرنگاران و رسانه ها156
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www.mccima.com

:درشدهمنتشراخبارتعداد•

وتولیدتهیه2956در•

خبربارگذاری

هرسانفکراتاقهایفعالیت

امورآرشیووبخشیسامان

ر،بن)انتشاراتیوتبلیغی

(فشردههایلوحوانتشارات

2556بربالغبرداریعکس•
https://t.me/mccima

اصالح روش ها و ابالغ  

مقررات جدید در حوزه  

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

نسخه چاپ،  7638بیش از 

تکثیر و توزیع انتشارات

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

دنیررای-ایرنا-صدا و سیما
–خراسان -اقتصاد
-فارس-ایران-قررردس

روزنامه -ایسنا-تسنیم
ماهنامه -اقتصادی آسیا

...اقتصاد آسیا و 

منتشرکتبارسالنمایندگان،هیاتماهیانهاجالسدرحضوردانشگاه،وصنعتتعاململیهمایشخبریپوششفتوکلیپ،وآلبومتهیه:اقداماتسایر
...واقاتدرمطبوعاتونشریاتتوزیعاتاق،خبریپایگاهمجازیرادیودررادیوئیگزارشانتشارسراسرکشررور،هایاتاقسایربهمشهداتاقشده
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: مورد انتشارات شامل 7638

نسخه60تعدادبهاتاقنمایندگانهیئتمحترماعضایبرایخبریبولتنتهیه•
نسخه2400اتاقنشریهجدیددورچاپومحتواوتولیدبرنظارتوهماهنگی•
:عناوینباگفتگوشورایدبیرخانههایکتابچهتکثیروچاپ•
نسخه500(25و1جلد)کاروکسبمحلقوانینحذفیاواصالح،تجمیع•
نسخه200گفتگوشورایمصوباتبهنگاهی•
نسخه200کاروکسبمخلقوانیناصالحوتجمیعخصوصدرپیشنهاداتچکیده•
100اتاقبامجلسکشاورزیوصنایعهایکمیسیونبینمنعقدههاینامهتفاهم•

نسخه
نسخه1000بازرگانیواحدسفارشبهشوییپولبورشورتکثیروچاپ•
نسخه200المللبینامورسفارشبهتاتارستانموقعیتبهنگاهیانتشاروچاپ•
نسخه60معدنکمیسیونوکشاورزیکمیسیونکارگزارشتکثیروچاپ•
(...وهاهمایش)اتاقجاریهایبرنامهازفشردهلوحتکثیر•
.اتاقداخلدرنشریاتومطبوعاتتوزیع•
اتاقبامجلسهاینامهتفاهم•
گفتگوشورایسالهیکمصوباتبهنگاهی•
معرردنکمیسیونبولتن•
عمررومیروابطخبریبولتن•
هایشروبامهندسیوفنیخدماتصادرکنندگانآشنرراییکتابچهانتشاروچاپ:•

کارتصدوروبازرگانیواحدسفارشبهبانکیهاینامهضمانتصدور

:شاملخبرورسانیطالعا
اتاقاخبارورویدادهااز(عکسوفیلم)تصویریوخبریپوشش•
هکهارسانهعناویناتاقهایبرنامهخبریپوششبرایمختلفهایرسانهخبرنگارانازدعوت•

-فارس-تسنیم-ایسنا-ایرنااقتصاد،دنیای-قدس-سیماوصدا-خراسان:اندشدهدعوت
غیرهوایران-همشهری

خبرنگارانورسانهاصحابحضورباخبریهاینشستبرگزاری•
ایراناتاقمجازیرادیووصوتیگزارشارسالوتهیه•
ینمسئولواتاق،کارشناسانهایکمیسیونروسایحضوربااتاقدراقتصادیمیزگردبرگزاری•

.استاناجرایی
زمانیبازهدرعضو1100بهعضو700ازآناعضایدرصدی50افزایشواتاقتلگرامکانالکردنفعال•

ماهه4
اتاقاخبارانتشاربرای(سیماوصدا)ملیرسانهظرفیتازاستفاده•



ارکان رسانه

پیام-1

مخاطب-2

کانال-3

حوزه پیام

اصل صحت، کیفیت و سرعت 3تولید خبر از رویدادهای اتاق براساس •

کمیسیونها، شورای گفتگو، امور بین الملل، مرکز آموزش و جلسات و•
همایش ها

ه های تولید محتوا و اطالعات به اشکال مختلف و انتشار آن در پورتال رسان•
مکتوب و فضای مجازی

ار ایجاد فضای مناسب در تعامل با رسانه ها به منظور تهیه گزارش ها و اخب•
مورد نظر خود 

حوزه مخاطب

افکار عمومی/ مسئولین و تصمیم سازان/ اعضاء و ذینفعان اتاق•

حوزه کانال یا 
ابزارها

پایگاه اینترنتی اطالع رسانی اتاق خراسان رضوی3-1•

کانال تلگرام 3-2•

ماهنامه اتاق و سایر انتشارات 3-3•

یما خبرگزاری، نشریات مکتوب، صدا و س)سایر رسانه های مرتبط با اتاق 4-3•
و سایت
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 مهمتررررررررین
رویدادهای اتراق  

در بازه انتشار 

 آمارها و اطالعات
گمرکات و کسب و
کارها اینفوگرافی

   تحلیررل هررای
کشوری و جهانی 
از اقتصاد جهانی
و کسررررررب و 

کارهای نوین
 خالصه عملکرد

اتاق 
  میزگرررد و هررم

اندیشی 

ماهنامه اتاق بازرگرانی  
بررا رویکررردی  
اسررررررتانی و 
کشررررررروری 

-تحلیلرررررری)
: شامل( خبری

ماهنامه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
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رتبه برترسایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی   10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اتاق ایران اتاق تهران اتاق خراسان  

رضوی

اتاق اصفهان اتاق اردبیل اتاق قزوین پایگاه خبری

اتاق ایران

اتاق  

کرمانشاه

اتاق تبریز اتاق سنندج

رتبه سوم
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ن پل ارتباطی بی
هیأت نمایندگان

مدیران و اعضای  
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ع  فرصتی بر اطال
رسانی عمومی و  
فرهنگ سازی  

ابزاری برای  
مطالبه گری  

بخش خصوصی 
از بخش دولتی 
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مورد هماهنگی در امور نقلیه534

وهاهمایشبرگزاریوهماهنگیانگیزشی،ورفاهیامور:شاملاموربقیه•
نگهبانیتذکر،مرخصیوکارکردمیزانمحاسبه،مربوطهاجراییامور

مورد امور دبیرخانه شرامل کلیره دریافرت و ارسرال     8880
مکاتبات، معرفی نامه ها

مورد برگزاری جلسات در سراختمان هرای مرکرزی و    212
نفر شرکت کننده 6206آموزش با حضور 

نیموردپاسخگویی به مراجعات حضوری و  تلف2751

درخواست خرید393
تهیه بلیط، ایراب و : امور ماموریتها شامل337

ذهاب و اسکان همکاران

مورد تایپ متن های ارجاعی2276

اداری انسانی



نعداد حاضرین به دفعاتتعدادجلسه یا کمیسیون  عنوان
22422کمیسیون گردشگری

531075دبیرخانه شورای گفتگو
14316کمیسیون سرمایه گذاری

9201کمیسیون معدن 
1219309کمیته بند ب ماده 

8170کمیسیون حمل و نقل
11155کمیسیون حقوقی

22453کمیسیون کشاورزی
1583101جمع کل

نعداد حاضرین  به نسبت کل حاضرینلساتتعدادجلسه یا کمیسیون به نسبت کل جعنوان
%14%14کمیسیون گردشگری

%35%33شورای گفتگو
%10%9کمیسیون سرمایه گذاری

%6%6کمیسیون معدن 
%10%1212کمیته ماده 

%5%5کمیسیون حمل و نقل
%5%7کمیسیون حقوقی

%15%14کمیسیون کشاورزی

روسای کمیسیون ها ، وهاجلسات و یا نشست هایی که عموما در ساختمان شماره دو برگزار می گردد نشست هایی هستند که عالوه بر مشاورین اتاق توسط دبیران کمیسیون
.نفر را تشکیل می دهد 100بوده و افراد شرکت کننده دراین جلسات از دو نفرتا ... کالسهای آموزشی و 

:  1396براساس جمع بندی آمار و اطالعات استخراج شده ماهانه در مجموع در ساختمان شماره دو در یکساله 
.جلسه یا نشست کاری برگزار شده است 831•
.نفر به دفعات در این جلسات شرکت نموده اند 11890•
نفر با در نظرگرفتن سایر مراجعین 14380•
.مراجعه داشته اند 2به ساختمان شماره •
.نفر بوده است به شرح زیر می باشد 7جلسه یا نشست ، نشست هایی که تعداد شرکت کنندگان بیش از 831از •
1396ماه سال 12نفر در ساختمان مرکزآموزش وپژوهش 7جلسه یا کمیسیون باالی •
1396ماه سال 12نفر در ساختمان مرکزآموزش وپژوهش 7جلسه یا کمیسیون باالی •

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی 2ساختمان شماره –منابع انسانی 
1396سال 



قراردارد،پژوهشیشورایبررسینوبتدرکهکشاورزیمحصوالتصادراتمجازیترمینالایجادطرحارائه
کشاورزی،بخشهایپتانسیلازاستفادهباتایبادمحرومومرزیمنطقهدراشتغالایجادوقاچاقازپیشگیریپروپوزالارائه
کمیسیوندرتخصّصیجلساتریبرگزابرایدعوتواستانبزرگکشاورزانباعلمیتبادلبرایمتّحدهایاالتآریزونادانشگاهایرانییبرجستهدانشمندلیپسرکپروفسورباارتباطبرقراری

جاری،سالدراستانبزرگکشاورزانبرایآموزشیعلمیسمیناروکشاورزی
نهدبیرخابهمشهدشهرستانزیرزمینیآبهایسفرهبرداشتهایازمترمکعبمیلیون79جوییصرفهپیشنهادیطرحباهمراهکشاورزیآبمصرفدرجوییصرفهبرایقانوننویسپیشارائه

استانگفتگویشورایدرطرحجهتآنساختنآمادهوکارشناسیبررسیبرایگفتگوشورای
غذایی،صنایعاوّلیهموادوکشاورزیمحصوالتسالمتپایشبرایسالمتسپاهایجادجهتسازیزمینهوجلساتبرگزاری
همکاریبرایایشاناشتیاقوهمفکریازومشورتهستندخبرهخودشانکاریدرحوزهواندرکاردستکهاقتصادیفعّاالنودانشگاهیکارشناسانوصاحبنظرانبافوقمواردیهمهدر*

استشدهاستفاده
دولتیارگانهایباطهراب،آمدهدفترکشاورزیسرپرستوظایفشرحدرهمانطورکهوشدهبموقعومؤثّرارتباطاتبرقراریصرفاجرائیوفکریتوانازبخشی،شدهاشارهکارهایانجامبرای*
.گرددتقویتگذشتهازبیشجهادکشاورزیسازمانبابازرگانیاتاقارتباطمطلوبنحوبهشودمیتالشکهاستشدهتعریفدفتراینوظایفمهمّتریناز

:در شرح وظایف جاری دفتر کشاورزی مهمّترین موارد عبارتند از 
مدیریت رابطه با ارگانهای دولتی ذیربط در عرصه 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 عملی
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  
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:استزیربشرحشدهانجاماقداماتمهمترین
سرمایهازحمایتوجذبمحترمسرپرستمیرشاهیخانمسرکارسویازکهصفحه75شاملایرانکشاورزیهایچاهساختاریاصالحطرحبهموسومشدهارائهطرحدرموردگزارشتنظیم=

خصوصدرییپرسشهاآنمتعاقبوگردیدبررسیکارشناسیدیدگاهازکهمحتویشرحوشکلیتوصیفوشرحشاملبخشدودربودشدهارجاعرضویخراساناستانداریگذاری
.استنشدهدریافتمحترماستانداریازآنپاسختاریخاینتاکهگردیدمطرحمشاورانومدیرانرزومهوشدهانجاماقداماتگزارشواهلیتبردالّمدارکومتقاضیشرکتقانونیمستندات

دبیربه15/7/1396مورّخد/966/96شمارهطیکهاسالمیشورایمجلسطبیعیمنابعوکشاورزیمحترمکمیسیونواستانداریواتاقبینمنعقدشدهنامهتفاهمدرموردگزارشواظهارنظر=
هایپیگیریآغازهبعنایتباضمناً.استشدهدادهموردنظرنامهتفاهماجرایمحتوایوشکلدرخصوصالزمتوضیحاتوگردیدهتسلیماتاقمحترمرئیسبهآنرونوشتواجرائیمحترم
دبیراطّالعبهزمینهآنردرامربوطهکمیسیوننقشایفایلزومبرمبنیخودشنظردفتراین،ناهماهنگیوکاریموازیازپرهیزجهت،آبوکشاورزیکمیسیونتوسّطنامهتفاهمبهمربوط
.استرساندهاتاقمحترم
ازعلمیوبروزاطاّلعاتداشتنبهاستاننیازوآببحرانبهمربوطموضوعاتطرحواسالمیآزاددانشگاهخشکهایمحیطپژوهشکدهمتخصّصینوکارشناسانباهایینشستطی=

داروییگیاهانجاریتهایگونهکشتجهترضویخراساناستانمرتعیاراضیارزیابیمقرّرگردیدکشاورزیدفترسفارشبه،عملیاتیالزماصالحاتهرگونهاعمالبرایموجودوضعیت
:شاملآنگزارشوشودانجاممتخصّصگروهیکتوسّطآببحرانوضعیتداشتندرنظرباکشاورزاندرآمدسطحارتقاءبرایایمنطقهکشتالگویاصالحوبومی
محصولوعملکردافزایشبرایاجرائیکارراه=
برداشتمرحلهضایعاتکاهش=
موردبررسیهایگونهازهریکفراوریهنگامدرشاخصمؤثّرهموادحفظوفراوریهایروش=
مؤثّرهمواددرصدافزایشبمنظورزراعیبهراهکارهای=
پروژهاینموضوعمحصوالتصادراتوسازیتجاریوفراوریراهکارهایبررسی=

.گرددارائهکشاورزیدفتربهماهششمدّتظرفحداکثر
باآبکارگروهجلسههارمینچ،زیرزمینیآبمنابعازبرداشتدرجوییصرفهموضوعباکشاورزیدفترپیشنهادبررسیبرایجلساتتشکیلوگفتگوشورایدبیرخانهمصوّبهاجرایدر=

درکهشدشکیلتایمنطقهآبشرکتمقامقائموجهادکشاورزیسازمانمعاون،تجارتومعدنوصنعتسازمانمعاونت،استانداریفنّیدفترشاملاجرائیهایدستگاهنمایندگانحضور
اعضایشدمقرّرونمودارائهجلسهبهگفتگوشورایبرایپیشنهادتدوینزمینهدرگیریتصمیمبرایرامفیدیاطّالعات،رسمیمستنداتوآمارهاآخرینارائهبانیرووزارتنمایندهجلسهاین
.کننداقدامگیرینتیجهبرایالزمهماهنگیبهنسبت،جلساتدرشدهمطرحپیشنهاداترویبرکافیمطالعهباجلسه
خصوصاً،وغارونداقتصادیویژهمنطقهازکشاورزیمحصوالتترانزیتزمینهدرنقشایفایمورددرپایبارشرکتمحترممدیرعاملپورعلیمهندسآقایجنابدرخواستبهباعنایت=

موضوعیتزمینهاینردورودکهبودرسیدهاتمامبهانارفروشوخریدقراردادهایانعقادفصلایشاناظهاربه،زمینهدراینشافعیمهندسآقایجنابباگفتگوضمن،افغانستانانارمحصول
.گردیداعالمدوغاروناقتصادیویژهمنطقهمحترممدیریتبهموردنیازهمکاریهرگونهبرایآمادگیاینهمهبا،بوددادهدستازراخودش
=
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ومحقّقکاویانیسلیممحمّدرضاآقایبامذاکراتیاتاقمحترمدبیرارجاعپیرو،آنهاباارتباطایجادواستاندرهمکاریداوطلبانشناساییبرایکشاورزیدفترشدهتدوینوظایفاجرایدر•
بامرتبطناسانکارشحضورباایجلسهدرهمچنینوشددیدهتدارکدامدارانومرغدارانهایاتحادیهمدیرانباجلساتینامبردههمکاریباکهاستشدهانجامازنفراتکنولوژیبهعالقمند

.شدرسانیاطالعوگردیدمطرحاوزنازاستفادهبهتوجّهوریزیبرنامهلزومفنّیوعلمیتوضیحاتارائهضمنآبومحصوالتسالمتوبهداشتموضوعات
طرحبعنواندوغاروناقتصادیویژهمنطقهدرمستقرکنجدروغنتولیدواحددرCIPاوزنطرحاجرایمقدّماتکشاورزیدفترنقشایفایبا،ازنازاستفادهوسالمتفرهنگترویجزمینهدر•

استانجاموپیگیریدرحالکشاورزیدفترتوسّطموردنظرواحدمدیرعاملباالزمهایهماهنگی،دوغارونمنطقهدرمحلازبازدیدضمنکهاستگردیدهانجامپایلوت

جهتوتنظیمشاورزیکدفترتوسّطازنفراتکنولوژیازاستفادهبازیستمحیطوغذاییمحصوالتسالمتوبهداشتسازیفرهنگجهتفراگیرانجمنتأسیسبرایاساسنامهنسخهیک•
گیریعضووانجمنیناایجادبا،اتاقدرمربوطهمراجعموافقتازپسامیدواریمکهاستشدهتسلیمهاتشکّلامورواحدبهبازرگانیاتاقذیلآنرساندنثبتبهزمینهآوردنفراهموبررسی
.نماییمایفازمینهایندررامؤثّرینقشبتوانیمگسترده

مرحلهدوازسپکهآمدبعملاتاقآموزشواحدبا(قرنمعجزهازن)عنوانباکاربردیعلمیسمپوزیومبرگزاریبرایالزمهماهنگیاستانمرغداراناتّحادیهاعضایبهرسانیآگاهیبرای•
آذر30مورّخجلسهدراینهمهبا.استافتادهتعویقبهبرنامهاینمرغیآنفلوانزایبیماریابتالیازناشیمرغداریواحدهایمشکالتبعلّت،برنامهاجرایبرایآمادگیایجادووقتتنظیم

.گردیدارائهجلسهاعضایبهمهمّهایسرفصل،طیورودامکارگروه
درتفصیلیگزارش،خصوصیبخشودولتگفتگویشورایدبیرخانهمحترمریاستتوسّطاستانپاستوریزهلبنیهایفراوردهتولیدکنندگانتعاونیشرکتدرخواستیموضوعاتارجاعپیرو•

.گردیدارسالدبیرخانهآنبهبرداریبهرهجهتوتنظیمبند13
مباحثوشدزاربرگآذرماهدرمنتخبکارشناسانحضورباسالمتسپاهایجادمقدّماتسازیفراهمجلسهسومین،اعضاءنظراتدریافتواطّالعاتتبادلبرایتلگرامیگروهایجادضمن•

حضوربامباحثادامهاتقرارگرفتبررسیموردوشدمطرحجلسهدرآنبامرتبطموضوعاتورودکشفآببرتمرکزبابویژهآببهداشتهمچنینوکشاورزیمحصوالتسالمتبهمربوط
.شودگرفتهپینیزدیگرهایحوزهکارشناسان

کشاورزیفترداقدامبرایمساعدیزمینهقانونیپشتوانهایجادباتاگردیددرخواستاتاقمحترمریاستاز،زیستمحیطحفاظتسازمانواتاقمابینفی46224شمارهنامهتفاهمدراجرای•
چنبرهدرپیشنهادیطرحاگرکهبودشدهدادهتذکّرنامههماندر.(19/7/1396مورّخد/973/96نامه)نشددادهدرخواستاینبهپاسخیکهآورندفراهمراازنپارکایجادطرحاجرایجهت
شدکه،شدخواهددچارنامعلومسرنوشتیبه،شوداسیربوروکراسیواداری

.استشدهندریافتروشنیپاسخهنوزواستپیگیریحالدرکهشدهمکاتبهنیزفردوسیدانشگاهمحترمریاستبا،اوزنفراتکنولوژیازاستفادهفرهنگترویجزمینهدر•
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تجاری اتاق بازرگانی، صمایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضویدفتر تحقیقات بازار و مشاوره 
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دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری

اتاقبهکنندهمراجعهاقتصادیفعالینازنفر127برایمشاورهارائه•

تجارتکمیسیوندرششمبرنامهسال   هایدررضویخراساناستانصادراتتوسعهبرنامهگزارشارائه•
کشورسراسراستاندارانهمایشدرارائهمنظوربهاستانداریاقتصادیدفتربرایرضویخراساناستانصادراتتوسعهبرنامهازگزارشتهیه•
ایرانرویپیشهایفرصتوروسیهتاتارستانجمهوریتجاریواقتصادیوضعیتازگزارشتهیه•

عربیائتالفباکشوراینتنشسایهدرقطربهصادراترویپیشفرصت   هایوتجاریتحوالتگزارش•

لوکزامبورگوبلژیکاقتصادخصوصدرنکته24گزارش•
تایلنداقتصادبهنگاهیمدیریتیگزارش•
قزاقستانبهایرانصادراتافزایشراهبردیبرنامهارتقایدرنکاتیمدیریتیگزارش•
اسالمیکشورهایتجاریپایگاهراه اندازی•
1395سالدررضویخراساناستانصادراتتجاریعملکردبررسی•
کشورتوسعهششمبرنامهسالدررضویخراساناستانصادراتتوسعهبرنامه•
تجاریمرکزراه اندازیبرایکشورهارتبه بندیوآفریقاقارهکشورهایبررسیوتحلیلگزارش•
کنندگانمراجعهبرایکارشناسیگزارشاتتهیهوتجاریمشاورهارائه•
اسپانیاوایراناسالمیجمهوریهمکاریظرفیت هایمدیریتیگزارش•
(افغانستانوایرانمشترکاتاق)افغانستانصادراتیهدفبازارخصوصدرپروپزالارائه•
آسیاییواروپاییروسیهاتصالپلتاتارستانگزارش•
رضویخراساناستانصادراتیمزیت دارکاالهایشناساییپروپزالارائه•
قزاقستانکشورتجاریفرصت هایوبازاراندازهمصرف،الگویکتابنهاییفایلارائه•
عربیائتالفباکشوراینتنشسایهدرقطربهصادراترویپیشفرصت هایوتجاریتحوالتمدیریتیگزارش•
قزاقستانبهایرانصادراتافزایشراهبردیبرنامهارتقایدرنکاتیمدیریتیگزارش•
روسیهاستان هایبهایرانصادراتارتقاءراهبردیبرنامهگزارش•
اجراییدستگاه هایتفکیکبهرضویخراساناستانصادراتتوسعهالزامات•

زعفران: 1396موضوعات عمده در سال 

اسالمیکشور  هایتجاریرسانیاطالعپایگاهاندازیراهپیگیری•

رضویخراسانصادرکنندگاناتحادیهواتاقتجارتکمیسیونکمکباروسیهوایرانتجاریروابطتوسعههمایشبرگزاریبرنامه ریزی•

ایرانروسیهاستان   هایتطابقهدفباگزارشیتهیهمنظوربهروسیهوایراناستان   هایواقتصادیآمار  هایگردآوری•



دفتر تحقیقات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
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تهیه گزارش های 
آماری تهیه گزارش هاای 

آماری و تحلیلی

تهیه گزارش های 
تحلیلی



: 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 •
جنیوبی و  نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر بخش به ارزش افزوده ایجاد شیده در همیان بخیش در کیره    •

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•
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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•
نفیر  10ی ارزش تولیدات، تولیدات فروش رفته و صادرات کاالهای تولید شیده در کارگیا ههیای صینعت    •

کارکن و بیشتر بر حسب فعالیت
ه نفر کارکن و بیشتر در اییران و کیل کارگیا   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•
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: 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•
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