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 برگزار شده توسط اتاقجلسات مهم ها، سمینارها و همایشبخش اول: 

 ها و سمینارها:همایش

 های سراسر کشوربرگزاری همایش و اجالس هیأت نمایندگان اتاق -

 همایش مالکیت فکری و معنویبرگزاری  -

 "راهکارها و ها علت ایران، اقتصاد خودماندگی در" همایش برگزاری نخستین -

 "رضوی خراسان ویژه سوغات بندی بسته طراحی"برگزاری همایش  -

 "کار و کسب محیط بهبود رویکرد با پایدار توسعه" همایش ملی برگزاری ششمین -

 با همکاری مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران "مدیریت آب در شرق کشور"برگزاری همایش  -

 استان خراسان رضوی 1317مشارکت در برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر سال  -

 برگزاری دو نوبت رویداد کارآفرینان با رویکرد انتقال تجربه پیشکسوتان -

 وقیحق و قضایی مشکالت با همکاری کمیسیون حل آگاهی آشنایی، فکری برگزاری سمینار آموزشی مالکیت -

 

 جلسات مهم برگزار شده توسط اتاق:

 جلسه هیأت نمایندگان 12 تشکیل -

 جلسه هیأت رئیسه 11تشکیل  -

 مصوبه 111جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با  14برگزاری  -

 ه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیجلسه دبیرخان 41برگزاری  -

دگی به استان و رسی تولید موانع رفع و تسهیل ستاد اجتماعی تأمین و گمرک مالیات، جلسه کارگروه امور 31برگزاری  -

 پرونده 537

 مصوبه 77با  توسعه دائمی احکام قانون 12 ماده( ب) بند استانی کمیته جلسه دبیرخانه 17برگزاری  -

 دوره آموزشی، کارگاه آموزشی و کالس ضمن خدمت ویژه پرسنل 125برگزاری بیش از  -
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 های اتاق : کمیسیوندومبخش 

 کمیسیون تخصصی دارد که عبارتند از: 11براساس مصوبه هیات نمایندگان محترم اتاق، اتاق بازرگانی مشهد 

 کمیسیون تجارت به ریاست جناب آقای روشنک -1

 باقریکمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی به ریاست جناب آقای  -2

 پور فتح اهللکمیسیون معدن و صنایع معدنی به ریاست جناب آقای  -3

 احمدی سلیمانیصنعت به ریاست جناب آقای کمیسیون  -4

 زمانیان کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت به ریاست جناب آقای -5

 رئیسیریاست جناب آقای کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی به  -1

 شریعتی مقدم کمیسیون کشاورزی و آب به ریاست جناب آقای -7

 قانعیکمیسیون گردشگری و خدمات به ریاست جناب آقای  -1

 حمیدی کارآفرینی به ریاست جناب اقای و کار و کسب محیط کمیسیون بهبود -1

 بهاروند کمیسیون حقوقی و قضائی به ریاست جناب آقای -11

 در جدول زیر ارائه شده است: 17برگزار شده در سال های تعداد کمیسیون

 

 تعداد جلسات نام کمیسیون ردیف

 7 کارآفرینی و کار و کسب محیط بهبود 1

 1 تجارت 2

 5 قضائی و حقوقی 3

 1 ترانزیت و نقل و حمل 4

 11 مالی تأمین و گذاریسرمایه 5

 4 مهندسی و فنی خدمات صدور 1

 5 صنعت 7

 1 آب و کشاورزی 1

 11 خدمات و گردشگری 1

 7 معدنی صنایع و معدن 11

 19 مجموع
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 شود:ها اشاره میدر ادامه به مصوبات مهم هر یک از کمیسیون

 :کمیسیون تجارت 

 مرکز به انتقال و اقتصادی فعالین ارزی مسائل احصاء و استان در ارزی کمیته تشکیل -

 هداشتب گواهی اصالحیه صدور تقاضای عدم محضری تعهد خصوص در استان قرنطینه اخیر بخشنامه رفع پیگیری -

 گیاهی

 هایمحدودیت رفع جهت در کمیسیون جلسه در شده طرح موارد ارسال و خسروتاج آقای با سازمان ریاست مکاتبه -

 آمده بوجود

 تجارتیته مشورتی در خراسان رضوی در حوزه صنعت، معدن، متشکیل ک -

اقتصادی جهت ارائه راه حل برای بازگرداندن ارز حاصل  فعاالنبا توجه به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از  -

 .گردد اعالماز صادرات مقرر شد پیشنهادات از طریق بخش خصوصی 

 گیریپی نیز تهران در ایران صادرات کمیسیون طریق از استان صادرات توسعه خصوص در شده مطرح موانع شد مقرر -

 .شود

 گشایش عدم موانع و مشکالت کلیه هابانک توسط ارز تخصیص عدم و کارخانجات اولیه مواد سفارش ثبت خصوص در -

 .گردد منعکس خارجی بازرگانی واحد تجارت معدن، صنعت، سازمان به ارزی

 

 قضائی: و کمیسیون حقوقی 

 .کمیسیون رئیس وافقتم و کمیسیون اعضای پیشنهاد به شهرآرا رسانه در کمیسیون ماهانه جلسات خبر انتشارتصویب  -

 شهرآرا میزگرد برگزاری و هماندیشی جهت حاضر، اعضای موافقت به کمیسیون اعضای از نفر 1 الی 5شد  مصوب -

 .شود انجام وقت اسرع در میزگرد برگزاری خصوص در الزم اقدامات و شوند معرفی و انتخاب

 و پیشنهادات وقت، اسرع در کمیسیون اعضای ،1317 سال در کمیسیون هایبرنامه تدوین جهت در گردید مصوب -

 .نمایند اعالم کمیسیون کارشناس یا دبیر به را خود نظرات نقطه

 مشترک لسهج بر مبنی شافعی آقای جناب کشاورزی، و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس به نامه ارسال بر تصویب -

 .نهاآ اجرایی روند در تسریع و مصوبات جهت نظر تبادل منظور به ایشان با قضایی و  حقوقی کمیسیون اعضای

 حقوقی کارگروه در ساکن به ابتدا قضایی، و حقوقی کمیسیون ذیل شهروندی حقوق کمیته ایجاد طرح شد مصوب -

 صالحدید صورت در سپس انعکاس، کمیسیون به امر نتیجه و گردد تحلیل و بررسی ذیربط کارشناسان توسط و مطرح،

 .گردید خواهد آن انجام عدم یا انجام بر اقدام
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 دادستان از قانون با مغایر مالیاتی هایبخشنامه ابطال پروژه راستای در همفکری و مشورت منظور به گردید تصویب -

 .آید بعمل دعوت پروژه اجرایی عملیات با همراستا اداری عدالت دیوان قضات و مشهد محترم

 اقتصادی فعالین آشناسازی جهت به بنیان دانش قوانین مباحث حوزه در آموزشی کارگاه یا کالس برگزاری بر صویبت -

 .موجود قوانین با

 ارجاع و بانکی قراردادهای بررسی خصوص در کارگروهی تشکیل بر مبنی جلساتی آن، پیرو و گزارش تهیه بر تصویب -

 و مشکالت نمودن برطرف راستای در کارساز گامی منظور به خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای به نتیجه

 .بانکی قراردادهای چالشهای

 ایجلسه وقت اسرع در تجارت حقوق کمیته شد مقرر اختالف حل تخصصی شورای تشکیل خصوص در پیگیریها پیرو -

 نتیجه و برگزار، خراسان استان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق حقوقی و داوری مرکز با نظر تبادل جهت

 .نمایند اعالم کمیسیون به را الزم

 

 ترانزیت: و نقل و کمیسیون حمل 

 .متولی هایسازمان نمایندگان از دعوت با دوغارون و بندرعباس در قرنطینه مشکالت موضوع بررسی -

 نقل و حمل هایشرکت مالیات معافیت بحث خصوص در نژاد یعقوب آقای جناب از دعوت -

 .ترکمنستان کشور در آمده وجود به مشکالت خصوص در تخصصی کمیته تشکیل سپس و مکتوب تحلیل -

 .دولتی های دستگاه توسط آن بزرگنمایی و ترکمنستان متخلف رانندگان با متقابل و شدید برخورد -

موضوع از طریق اتاق پیگیری شود تا با عنایت به اینکه هیچ گونه مبادله  THCهزینه  %111درخصوص افزایش نرخ  -

 تومانی به این امر اختصاص یابد. 4211گیرد همان ارز دولتی نمی صورت دالری

در خصوص مشکالت مطروحه در حوزه قرنطینه، موضوعات به صورت کتبی به سازمان قرنطینه و حفظ نباتات استان  -

 های الزم ارسال شود.خراسان رضوی، جهت پیگیری

امور خارجه جهت بررسی مشکالت موجود در آسیای میانه  دعوت از نمایندگان سازمان اقتصادی استانداری، راه داری و -

 در خصوص حمل و نقل و ترانزیت.

پیگیری درخواست اطالع رسانی به موقع به شرکت های حمل و نقل و ترانزیت در خصوص افزایش تعرفه ها از اداره  -

 کل راه آهن همراه با مستندات مربوطه.

با حضوردستگاه قضایی، اداره گمرک،   به ترکمنستان یرانیتباع اقاچاق مواد مخدر توسط ا یشافزابررسی موضوع  -

 .اطالعات و مرزبانی
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وص در خص یراناتاق ا یربا امور کارنه ت یتو ترانز یالملل ینحمل و نقل ب یهامسائل و مشکالت شرکتبررسی  -

 .سهامداران شرکت و ...( یرعامل،مد یره،مد یاتها )هساختار شرکت ینو همچن ینقد یهاها، سپردهضمانت نامه

 
 مالی: تأمین و گذاریکمیسیون سرمایه 

 در رحط ارائه و پایه شاخص عنوان به مالی تأمین هایهزینه گیریاندازه برای تسهیالت مؤثر نرخ شاخص دادن قرار -

 پژوهشی شورای

 آتی جلسه در آن اعالم و پیگیری و مشهد اتاق محترم رئیسه هیئت به کمیسیون مطالبات و نظرات اعالم -

 گذاریسرمایه تسهیل و توسعه جهت گذاریسرمایه مرکز تشکیل خصوص در کمیسیون کالن مباحث -

 برای پیشنهادات و هاحل راه تهیه و استان تهدیدهای و هافرصت رصد و کشور اقتصاد موجود روند خرد موضوعات -

 موجود هایسرمایه حفظ و جاری امور اداره

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به منظور همکاری جدی در مرکز خدمات مشاوره نامه با تدوین تفاهم -

 گذاری شهرک فناوری شمال شرق کشورسرمایه

 گذاری در حوزه اصناف با کمک فعاالن این حوزه.گذاری و احصاء شرایط فضای سرمایههای سرمایهرسد فرصت -

 

  مهندسی: و فنی خدمات صدورکمیسیون 

 ایبر الزم راهکارهای ارائه وها ظرفیت شناسایی و مهندسی و فنی خدمات صادرات مختلفهای حوزه فعالین از دعوت -

 .خبرگان از استفاده با موانع و مشکالت از عبور

 وصیخص بخش فعالین و دولتی بخش همکاری با عمان کشور کاریهای ظرفیت شناخت به مربوط جلسه برگزاری -

 .صادراتی مختلفهای حوزه در

 هاینمایشگاه در ایشان حضور برای امکاناتی و تسهیالت پیگیری و صادراتیهای حوزه فعالین به موقع به رسانی اطالع -

 .مرتبط تخصصی و اختصاصی

 از آنها از حمایت و کنسرسیوم ایجاد و واحدهای پروژه در هابنگاه مشارکت برای بخشی بین هماهنگی و همکاری -

 .هشتم المللی بین شــرکت جمله

 .بیرخانهد توسط الزم پیگیری و موجود وضع به توجه با دبیرخانه، به اعضا توسط کمیسیون کاریهای لویتاو ارائه -

 .مرتبطهای حوزه در اتاقهای کمیسیون سایر با مشترک جلسات برگزاری -

 مهندسی و فنی خدمات صادرات خصوص در خبری نشست برگزاری -

  عمان کشور کاری هایظرفیت شناخت به مربوط همایش برگزاری -
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 اعضاء ردیگ به ایشان تجربیات انتقال منظور به کمیسیون در مهندسی و فنی خدمات صادرات حوزه فعالین از دعوت -

 تجاری هایهیات و هانمایشگاه در حضور نحوه بررسی -

 

 صنعت: کمیسیون 

 ینهمچن. شود دریافت ایران اقتصاد انداز چشم بررسی و تحلیل گزارش خصوص در اعضا نظرات نقطه گردید مقرر -

 گیرد. قرار اعضا اختیار در شده، ارائه مطالب مدیریتی خالصه

 . مایندن اعالم مکتوب صورت به اولیه، مواد تأمین ویژه به و تولید حوزه در را خود مشکالت محترم اعضای گردید مقرر -

 رسدمی فروش به آزاد نرخ به و شودمی وارد دولتی ارز با هاآن اولیه مواد که تولیداتی خصوص در اعضا گردید مقرر -

 . گیرد قرار پیگیری مورد تعزیرات طریق از تا کنند، منعکس را موارد

 وردست در ویژه صورت به و مطرح وگوگفت شورای دبیرخانه در ایمکاتبه طی تورمی مالیات موضوع گردید مقرر -

 .گیرد قرار پیگیری

 

 آب: و کمیسیون کشاورزی 

 مصوبات جلسات:

های یکساله کمیسیون و پنج ساله مصوب گردید اعضاء محترم پیشنهادات خود را در خصوص اصالح اهداف و برنامه -

 استانی ظرف مدت یک به دبیرخانه کمیسیون کشاورزی منعکس نمایند.

؛ کشاورزی های بخشمصوب گردید در خصوص بررسی راهکارهای مدیریت بحران آب کارگروهی متشکل از تشکل -

ورزی و کمیسیون کشا های عملیاتی بهتشکیل و نتایج به صورت راهکارها و طرح ...ای و اساتید دانشگاه، آب منطقه

 .های ذیربط ارائه شودآب و سپس سازمان

مصوب گردید در خصوص توسعه اقتصاد روستایی و گردشگری کشاورزی کارگروهی با مشارکت استانداری و جهاد  -

یل گردد تا در راستای سند اشتغال روستایی اتاق بازرگانی به عنوان نهاد واسطه به پیگیری امور مربوطه تشک دانشگاهی

 .بپردازد

گو، سازمان جهاد وای به منظور شروع اقدمات اجرایی مدیریت آب با همکاری شورای گفتمصوب گردید دبیرخانه -

انجام  در این خصوص های الزمریزیتشکیل و برنامه های بخش کشاورزی و سایر متولیان این حوزهکشاورزی، تشکل

 .پذیرد
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اری گذدر قالب نهضت کاهش مصرف آب از طریق سرمایه در کمیسیون ها و جلسات حوزه مدیریت آبادامه پیگیری -

ان ها در سطوح ملی، استانی و شهرستهای مختلف انجام پذیرد و به پیگیری طرحانسجام و هماهنگی بین بخش و ایجاد

 .پرداخته شود

 محترم عضو، جناب آقای دکتر حقایقی آب کشاورزی استان خراسان رضوی که توسط وریارتقاء بهره مقرر گردید طرح -

و در اختیار اعضاء قرار داده  دریافت ارائه شد، و منابع طبیعی خراسان رضوی هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی

 .گرددنظرات پیرامون طرح مورد نظر اتخاذ  تا شود

 
 زاریبرگ و مشهد اتاق در گذشته سال در اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون محترم نمایندگان حضور از پس

 تصویب س،مجل کشاورزی و کمیسیون رضوی خراسان بازرگانی اتاق بین مشترک نامه تفاهم امضای و جلسات تخصصی
 مجلس اورزیکش کمیسیون و جنوبی و رضوی خراسان استانداری بازرگانی، اتاق نمایندگان از ای متشکلکمیته گردید

 12/11/1317 تاریخ رد کمیته این جلسه نخستین .بپردازند شده منعقد نامه تفاهم مفاد پیگیری و به تشکیل اسالمی شورای
ده در جلسه ارائه شو کشاورزی ایران تشکیل گردید. مصوبات  معادن صنایع، بازرگانی اتاق محل در ایران اتاق میزبانی به

 باشد:به شرح زیر می
 

 رابط پارلمانی توسط مجلس های طرح نوشتاری قالب در مربوطه طرح سالمت، یارانه طرح خصوص در گردید مقرر -

 تایید و اءامض منظور دریافت به مجلس در تخصصی، کمیته این کانال از و تهیه مالرمضانی آقای جناب بازرگانی اتاق

 .گردد مطرح الزم

 بازار قهحل و تکمیل دارویی گیاهان صادراتی -تولیدی خوشه های ساختمان مجتمع ایجاد طرح راستای در گردید مقرر -

 عهتوس معاونت با مشارکت و)کشاورزی  جهاد وزارت محوریت با (بازرگانی اتاق بخش زیر تخصصی کارگروه یک

 سازمان استانداری، شهرداری، دهیاری و سازمان کشاورزی، جهاد وزارت ترویج معاونت جمهوری، ریاست روستایی

 را نهاآ به یافته اختصاص اعتبارات و تعریف شده هایپروژه مشخص، دبیری و ریاست با... و  تجارت و معدن صنعت

 .نمایند پیگیری

 راس رد مدیریت و بخش عنوان به بازرگانی اتاق گردید مقرر دارویی، گیاهان اطالعاتی جامع سامانه ایجاد خصوص در -

 همکاری اب تا نماید آماده کاملتر و ترجامع را موردنظر طرح دارویی، گیاهان الکترونیک جامع سامانه دایجا منظور به اقدام

 و تصویب به ... و کشاورزی جهاد اسالمی، سازمان شورای مجلس کشاورزی کمیسیون رضوی، خراسان استانداری

 .برسد اجرا مرحله
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 :های آموزشی تخصصیها و کارگاهنشست

 نشست تخصصی گیاهان دارویی و زعفران )تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات( -

 کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیک در اتاق بازرگانی مشهد -

 کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیک در دانشگاه فردوسی مشهد -

 بندی و صادرات()تولید، فرآوری، بسته نشست تخصصی کشمش -

 
 :آب و کشاورزی گزارشات تدوین شده کمیسیون

 استان و کشور آب وضعیت به کلی نگاهیگزارش  -

 وکشاورزی روستایی گردشگری توسعه -

 دارویی گیاهان تجارت روند بر مروریگزارش  -

 (اقتصاد دنیای روزنامه) کشت الگوی تغییر لزوم گزارش -

 2111 سال نخست ماهه 1 ایران غذایی صنایع و طیور و دام کشاورزی، محصوالت کاالیی تجارت گزارش -

 گزارش تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی و زعفران -

 گزارش آمار کشاورزی ارگانیک در جهان و ایران -

 های زیرزمینیهای پایلوت استان پیرامون طرح احیاء و تعادل بخشی آبگزارش تکمیلی انتخاب دشت -

 

 
  خدمات: و گردشگریخدمات کمیسیون 

 و دولت وگوگفت شورای در خارجی گردشگران و فرودگاه 3 سالن با مرتبط مسائل حل خصوص در جلسه برگزاری -

 خصوصی بخش

 پژوهش و آموزش کمیته در آماری تحلیل و گردشگری حوزههای چالش بررسی -

 هرداریش گردشگری معاونت با همکاری جهت پیک غیر فصول برای مشهد با متناسب رویدادهای پیشنهادات دریافت -

 مشهد

 یگیری شناورسازی نرخ ارائه خدمات گردشگری در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم و افزایش کیفیت خدماتپ -

 44ل های قانونی مطابق با اص ها و نهادهای دولتی به استناد ممنوعیتپیگیری مقوله فعالیت واحدهای اقامتی سازمان -

 اتاق ایران قانون اساسی توسط

 پیگیری حذف مالیات بر ارزش افزوده بخش گردشگری توسط اتاق ایران -
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 های کشوربرگزاری جلسه مشترک هیات رئیسه کمیسیونها گردشگری اتاق -

 شرکت در جلسه مشترک اتاق ایران و خراسان جنوبی -

 به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیتصویب تکمیل طرح سوغات برای ارائه  -

 تصویب طرح تهیه بانک اطالعاتی جامع شاغلین و فعاالن صنعت گردشگری -

 تصویب پیگیری تدوین سند توسعه گردشگری استان -

 ارائه گزارش مکتوب دفاتر خدمات مسافرتی به شورای گفتگوی اتاق جهت پیگیری مشکالت -

 به جریان انداختن سند توسعه گردشگری استان -

 امور خارجه ارتباط با معاون گردشگری نمایندگی شرق وزارت -

 ها، راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتیپیگیری بسته سوغات با حمایت سه جانبه هتلها، هتل آپارتمان -

سهیل ت روها، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری استان به منظپیگیری تدوین تفاهم نامه فیمابین اقامتگاه -

 هماهنگی در جذب و افزایش رضایتمندی زائرین و گردشگران و

 
 معدنی: صنایع و کمیسیون معدن 

 فرصت اولین در استان معدنی هایتشکل سایر با همراه یابیعارضه کمیته سازیفعال -

 استان در موجود صنایع و هازیرساخت به توجه با فرآوری زنجیره ایجاد هایاولویت بررسی -

 ژرف هایآب اکتشاف خصوص در اتاق آب و کشاورزی کمیسیون با مشترک جلسه برگزاری -

 های کارستیای در محل سازمان آب و روشن کردن ابعاد دقیق مسئله آبای با محوریت آب منطقهتشکیل جلسه -

 استان معدن راه نقشه ترسیم برای معدنی هایتشکل مشترک کمیته ایجاد -

دولت  وگویهای اکتشاف در شورای گفتپیگیری طرح موضوع عدم رعایت قوانین در خصوص ارجاع استعالمات پروانه -

 و بخش خصوصی 

ریزی با کمیسیون معدن پیگیری موضوع اطالعات واحدهای کوچک و متوسط معدنی از سازمان صمت جهت برنامه -

 های فراوری ملیاتاق ایران در راستای طرح
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 المللامور بین: سومبخش 

 اعزام هیئت:

 1 لغایت 1 مورخ -کشور آن نمایشگاه چند از بازدید و اقتصادی هایمالقات انجام جهت تایوان به تجاری هیأت اعزام -

 1317 تیرماه

ی و غذای المللی موادو بازدید از دو نمایشگاه بین های اقتصادیاعزام هیأت تجاری به هنگ کنگ جهت انجام مالقات -

 1317مردادماه  21لغایت  23مورخ  -چای و گیاهان دارویی

 

 پذیرش هیئت:

 .استانداری مسئولین حضور با استان اقتصادی فعالین با بایرن ایالت از آلمانی هیأت مالقات جلسه -

 (.B2B) رو در رو مذاکرات برگزاری و استان اقتصادی فعالین با مالزی هیأت مالقات جلسه -

 .استان اقتصادی فعالین از جمعی با همراه هیأت همراه به هرات والی مالقات جلسه -

 .B2B مذاکرات برگزاری و استان اقتصادی فعالین از جمعی با عراق بازرگانی هایاتاق هیأت مالقات جلسه -

 صادیاقت فعاالن از جمعی با اتریش فاضالب و آب تخصصی هیأت و اتریش سفارت بازرگانی رایزن مالقات جلسه -

 (.B2B) مذاکرات برگزاری و استان

 پذیرش هیأت رایزن کشاورزی سفارت مالزی در تهران و جلسه مالقات با فعالین اقتصادی استان. -

 

 ها:مالقات

 های توسعه روابط اقتصادیمالقات با سفیر نروژ در محل اتاق بازرگانی مشهد و انجام مذاکراتی در زمینه بررسی راه -

 .دو جانبه

 .خارجه امور در محل اتاق مشهد با حضور نماینده وزارتایران در الهور پاکستان ج.ا.مالقات با سرکنسول  -

 .مالقات با کاردار و رایزن بازرگانی سفارت آفریقای جنوبی در ایران -

مالقات با هیأت سرمایه گذاری از کشور تایلند و هماهنگی با تعدادی از واحدهای بخش خصوصی برای حضور در  -

 .جلسه

 .فرای کشورهای سوئد، دانمارک و نروژمالقات با س -
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وسعه ای، توسعه بازار مصرف زعفران، تمالقات با سفیر اسپانیا و انجام مذاکراتی در زمینه تکنولوژی تولیدات گلخانه -

 .امر گردشگری در مشهد

ن رضوی اهای فنی و مهندسی استان خراسمالقات با سرکنسول قزاقستان و انجام مذاکراتی در زمینه فعالیت شرکت -

 .در شهر جدید ترکستان

 .مالقات با رایزن بازرگانی سرکنسولگری افغانستان -

 

 سایر اقدامات مهم:

 مورد 351انجام مشاوره حضوری و تلفنی در حوزه امور بین الملل  -

 غذایی و چای و گیاهان دارویی هنگ کنگ های بین المللی موادنمایشگاه پاویون ج.ا.ایران در برگزاری -

ریزی برگزاری نمایشگاه ازبکستان که نمایشگاه ها به دلیل عدم تخصیص ارز اعالم شده توسط بانک مرکزی برنامه -

 برگزار نگردیدند و در برگزاری پاویون نیز به همین علت با کاهش متقاضیان مواجه بودیم.

و  انتاجیکست – نایرا بازرگانی مشترک اتاق در عضویت جهت استان اقتصادی فعالین و اعضاء جذب برای تالش -

 پیگیری تشکیل این اتاق

 های تجاری تونسحضور در جلسه شناخت فرصت -

گذاری تایلند بر اساس دعوت سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی حضور در جلسه مالقات با هیئت سرمایه -

 و هماهنگی با تعدادی از واحدهای بخش خصوصی 

 انتاجیکست -موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران انتخابات مجمع عمومیحضور در نشست هماهنگی در خصوص  -

 نانس شورای بازرگانان ایران و لبحضور در جلسه همایش تجاری لبنان با حضور رایزن بازرگانی ایران در لبنان و مؤس -

 با حضور سفیر ج.ا.ایران در کنیا با کنیا حضور در جلسه هم اندیشی تجارت خارجی -

 استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر در ارز تأمین ماهنگیه جلسه در شرکت -

 رگزارب ویدئوکنفرانس، طریق از و انگلیسی زبان به «امروز جهان در المللی بین ارتباطات اهمیت» جلسه در شرکت -

 ایران اتاق توسط شده

 ایران اتاق محل در کشور سراسر بازرگانی هایاتاق الملل بین امور مدیران نشست در شرکت -

 شرکت در جلسه مالقات با رایزن اقتصادی سفارت قرقیزستان -

های صادراتی ج.ا.ا )ایران اکسپو( جهت اعالم آمادگی اتاق به نمایندگی وزارت امور خارجه و ستاد برگزاری توانمندی -

 پذیرش هیأت ازبکی در آذرماه

 اتاق طرابوزان ترکیهاعالم آمادگی اتاق به نمایندگی وزارت امور خارجه جهت پذیرش هیأت  -
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 : امور تشکلهاچهارمبخش 

 

 تعداد فعالیت

 39 تهیه و ارائه گزارش

 761 مشاوره مربوط به تشکل

 711 مراسم /هاهمایش /جلسات

 595 ها و مکاتبات اطالع رسانی

 

 اهم جلسات:

 ارزیابی. گروه اعضاء حضور با بازرگان زنان کانون با مرتبط تخصصی جلسه در شرکت -

 .اتاق مشهد محل در استان اتاق هایتشکل راهبردی نظارت شورای جلسات در شرکت و برگزاری -

 و نکارآفری جوانان انجمن انتخابات و عمومی مجمع برگزاری نحوه با مرتبط تخصصی جلسه در شرکت و برگزاری -

 اتاق مشهد. محل در...  و نفراخوا نحوه مشاورین، و مهندسی و فنی خدمات شرکتهای عمومی مجمع

 :مباحث استان، اتاق راهبردی نظارت شورای رئیس با حضور بنیان دانش انجمن مؤسس هیأت اعضاء با جلسه برگزاری -

 ... . و مناسب الگوی یک به انجمن شدن تبدیل افزایی، هم انجمن، ایجاد نحوه بررسی

 نوآوری صندوق رئیس سلطانی دکتر آقای حضور با بنیان دانش شرکتهای اقتصادی توسعه اندیشی هم جلسه در شرکت -

 .استان ظرفیت بردن باال بنیان، دانش شرکتهای به کمک و حمایت نحوه :مباحث شکوفایی، و

 جوانان از نفر 31 مشارکت با اتاق محل در کارآفرین جوانان انجمن مؤسسین عمومی مجمع در شرکت و برگزاری -

 ضویتع حق ورودیه، روزنامه، انتخاب اساسنامه، تصویب :مباحث ذیربط، تخصصی کمیته اعضــاء حضور و کارآفرین

 .مدیره هیأت اعضاء انتخاب ساالنه،

 :مباحث بازرگانی. اتاق محل در رضوی خراسان استان کارافرین جوانان انجمن مدیره هیات جلسه اولین در شرکت -

 .مدیره هیات اعضا سمت انجمن، تعیین پویایی اهمیت بررسی

 بانوان مشارکت با پویا و توانمند تشکلی ایجاد و ریزی برنامه :مباحثمشهد.  اتاق فعال بانوان گردهمایی در شرکت -

 .بانوان از بیشتری تعداد امکان شدن فراهم منظور به بازرگان زنان کانون اساسنامه اصالح اقتصادی، فعال

 عملکرد گزارش ارائه :مباحث خراسان. شاخه -پخش صنعت شرکتهای ملی انجمن ساالنه عمومی مجمع در شرکت -

 جدید. بازرس دار، بازرس، انتخابمدیره، خزانه هیات
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 .عالیات عتبات زائران و حجاج توسط ایرانی کاالهای خرید ریزیبرنامه با مرتبط جلسه در شرکت -

 برقی. پله و آسانسور سندیکای العاده فوق و عادی عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 .مشکالت و اقتصادی اوضاع تحلیل و تجزیه :مباحث .معدن و صنعت بخش استانی ستاد جلسه در شرکت -

 سازیفعال بررسی :مباحث. کشاورزی جهاد در ذیربط مسولین با مشترک نشست در ها تشکل امور نماینده شرکت -

 استان. پسته انجمن

 رضوی. خراسان شعبه برق صنعت سندیکای ساالنه عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 با رزهمبا بر نظارت و هماهنگی ریزی، برنامه کمسیون ذیل محور سالمت کاالهای کمیته نشست اولین در شرکت -

 ارز. و کاال قاچاق

 استانداری. اقتصادی امور معاونت دفتر محل استان در بازار تنظیم کارگروه جلسه در شرکت -

 نییتع :مباحث. مرزی مبادی از اساسی کاالهای خروج از ممانعت موضوع با توزیع و گذاری قیمت جلسه در شرکت -

 بازار. تنظیم سیونیکم به اعالم و کاالها فهرست

 و 17 سال در برتر برند انتخاب :مباحث .صنایع مدیران انجمن محل در برندینگ همایش با مرتبط جلسه در شرکت -

 ارزیابی. نتایج بررسی

 رضوی. خراسان صادرکنندگان اتحادیه ساالنه عمومی مجمع جلسه در نظارت و شرکت -

ابات، انتخ تجدید و عمومی مجمع برگزاری جهت اقتصادی فعال بانوان منتخب گروه و مدیره هیئت جلسه در شرکت -

 جدید. افراد برای ساالنه عضویت حق پرداخت در بیشتر، تخفیف اعضا جذب

 مهندسی. و فنی خدمات صادرکنندگان اتحادیه ساالنه عادی عمومی مجمع در شرکت -

 .صنعت، معدن و تجارت سازمان محل در مشهد صنفی سازمانهای بر نظارت سیونیکم جلسات در شرکت -

 .شرکت در جلسات کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز -

 رضوی خراسان بازرگان زنان عادی عمومی مجمع جلسه در شرکت و رگزاریب -

 .استان بازرگان زنان کانون جدید مدیره هیات جلسه اولین در شرکت -

 .ها لتشک اولویت دارای آموزشی نیازهای بررسی :مصوبات. ها تشکل آموزش رابطین اندیشی هم جلسه در شرکت -

 .کارافرین جوانان انجمن مدیره هیات و اعضاء با اندیشی هم جلسه در شرکت و برگزاری -

 .ساختمانی مصالح کنندگان صادر و کنندگان تولید اتحادیه انتخابات تجدید و عمومی مجمع جلسه در شرکت -

 .اجتماعی تامین حوزه نمومه کارفرمایان انتخاب اندیشی هم جلسه در شرکت -

 .اقتصادی فعاالن به تجربه انتقال رویکرد با کار و کسب حوزه پیشکسوتان نشست نخستین در شرکت -

 .مهندسی و فنی خدمات کنندگان صادر اتحادیه مدیره هیات جلسه در شرکت -

 .قیمتی سنگهای و نقره جواهر، طال، انجمن با ها تشکل امور حوزه کارشناس تخصصی نشست -
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 .کشاورزی محصوالت تبدیلی صنایع انجمن با ها تشکل امور حوزه کارشناس تخصصی نشست -

 .خراسان شاخه پخش صنعت شرکتهای انجمن با ها تشکل امور حوزه کارشناس تخصصی نشست -

 .برقی پله و آسانسور سندیکا با ها تشکل امور حوزه کارشناس تخصصی نشست -

 .اجتماعی تامین های بیمه اختالف حل جلسات در اتاق نمایندگان اندیشی هم جلسه در شرکت و برگزاری -

 .استان پسته انجمن ایجاد اندیشی هم جلسه در شرکت و برگزاری -

 .کشاورزی جهاد از ذیربط نمایندگان حضور با پسته تخصصی نشست در شرکت و برگزاری -

 .خدمات و کاال کیفیت ارتفاء و استاندارسازی تخصصی کارگروه جلسه در شرکت -

 

 

 : دفتر ارتباط با اعضاءپنجمبخش 

 

 گمرک و اجتماعی تامین مالیات، کارگروه

( پرونده 537( جلسه کارگروه مالیات، تامین اجتماعی و گمرک برگزار گردیده است که در مجموع )31نوزده ) 17در سال 

( مورد مرتبط 312( مصوبه گردیده است. از میان این تعداد مصوبات )551منجر به ) ومورد بررسی و پیگیری قرار گرفت 

 باشد.(  مورد مرتبط با امور مالیاتی می177با امور تامین اجتماعی و )

 

 

 

 

عدم 

پیگیری 

 مصوبات

تعداد مصوبات 

 در دست اقدام

تعداد 

مصوبات 

 اقدام شده

تعداد 

مصوبات 

 گمرک

تعداد 

مصوبات امور 

 مالیاتی

تعداد مصوبات 

 تأمین اجتماعی

تعداد کل 

 مصوبات

تعداد پرونده 

های رسیدگی 

 شده

تعداد 

 جلسات

1 11 541 1 177 312 551 537 31 
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 ردیف حوزه تعداد مصوبات موضوع تعداد

 تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم 375
 تامین اجتماعی 312

 
1 

 
 نهایت مساعدت سازمان نسبت به رسیدگی مجدد پرونده 7

 تقسیط بدهی 111
 مالیات 177

 
2 

 
 بررسی مجدد پرونده و رفع شکایت متقاضی 11

 3 گمرک 1 بررسی شکایت متقاضی 1

 جمع 551 - 551

 

 

 

 

 

سهم تأمین اجتماعی 

 از کل مصوبات

سهم امور مالیاتی 

 از کل مصوبات
 مالیات گمرک

 تامین
 اجتماعی

تعداد 
 مصوبات

تعداد پرونده های 
 رسیدگی شده

تعداد 
 جلسات

 سال

15/51% 15/47% 4 171 117 317 341 31 1311 

33/11% 11/31% 1 177 312 551 537 31 1317 

 

 

 مشاوران: 

 

 

 امورمالیاتی حوزه مشاوره
امور بانکی و 

 تسهیالت
تحقیقات 

 بازار
تأمین 
 اجتماعی

 روابط کار
بازرگانی و کارت 

 گواهی مبدأ
امور حقوقی 

 و داوری
 مجموع

 7793 17 344 13 71 245 155 151 تعداد
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 : خدمات بازرگانیششمبخش 

 :آمار کارت بازرگانی

 نوع عملیات
 حقیقیشخص  حقوقیشخص 

 مجموع
 کارت عضویت کارت بازرگانی کارت عضویت کارت بازرگانی

 97 1 11 1 13 ابطال

 93 7 1 11 22 المثنی

 71 - 2 1 7 انتقال از این اتاق

 6 1 2 1 2 انتقال به این اتاق

 111 - 11 - 252 پرداخت تعهدات مالی

 39 31 7 27 11 تغییر نوع کارت

 7775 111 211 231 417 تمدید

 1 - 3 1 3 رفع ابطال

 679 53 111 33 331 صدور

 16 - 2 2 22 غیر فعالسازی

 1177 171 593 911 7756 مجموع
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 : Aآمار گواهی مبدأ و فرم 

 جمع ارزش دالری )کیلوگرم( جمع وزن ناخالص تعداد نوع گواهی

 A 3357 113.112.515 174.111.171فرم 

 121.111.521 131.114.113 2437 مبدأگواهی 

 313.899.699 749.716.678 5794 مجموع

 

 کارنه تیر:

 گواهی قبولی ثبت کارنه تیر ابطالی سفید صادراتی وارداتی فروش دوره گزارش

 11 371 11 344 41 311 17سال 

 

 

 ی دولت و بخش خصوصیگووشورای گفت: هفتمبخش 

 وصیخص بخش تشکلهای از برخی موثر حضور و اعضاء سایر و وگوشورای گفت دبیرخانه تالش و همت با  17 سال در

 استان در کارشناسی جلسه چندین و شورا دبیرخانه جلسه 41 و گو وگفت شورای جلسه 14 ،دولتی اجرایی دستگاههای و

صوصی وگوی دولت و بخش خشورای گفت رتبه نخستکسب  اعالم که نتیجه آن گردید تشکیل متنوع موضوعات با

 زابه ریاست جمهوری، گزارشی وزیر کشور  نامهاز سوی وزیر کشور است. طی ها خراسان رضوی در میان سایر استان

 با «رضوی خراسان» ارائه شده است که 1317 ماهه 1 در خصوصی بخش و دولت گفتگوی استانی شوراهای عملکرد

 رقی،ش آذربایجان های استان و کرده کسب کشور های استان گفتگوی شوراهای میان در را نخست رتبه امتیاز 12.3 اخذ

 گویگفت شورای جلسات منظم برگزاری گزارش، این براساس .اندکرده خود آن از را چهارم تا دوم هایرتبه قزوین و تهران

 مصوبات، بودن اثربخش و نتیجه ،(رضوی خراسان اتاق رئیس و استاندار شخص حضور با) استان خصوصی بخش و دولت

 در موجود انعمو رفع برای کاربردی پیشنهادات ارائه و کار و کسب مخل قوانین شناسایی برای مستمر تالش و پیگیری

 .شد منجر عنوان این کسب به که هستند هاییمولفه جمله از ملی؛ سطح
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 وگو:اهم اقدامات شورای گفت

وگوی بین شهرداری، واحد صنعتی تولیدی محور غرب از طریق تفاهم و گفت 1111فراهم نمودن تعیین تکلیف حدود  -

 وگوی دولت و بخش خصوصی.شورای شهر، شورای گفت

 شامل:  17قانون بودجه سال   5اعمال پیشنهادات و مصوبات شورا در ارتباط با آئین نامه تبصره  -

درصد به ازاء هر سال تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی  15حفظ قدرت خرید معادل  -1

 های اجرایی.طرف قرارداد دستگاه

اد خرانه اسالمی به تامین اجتماعی و اخذ مفاصا کسور بیمه با محاسبات حفظ قدرت خرید به واگذاری اسن -2

 حساب.

هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسالمی اعم از اسناد خزانه، اوراق مشارکت و ... به عنوان هزینه قابل  -3

 قبول مالیاتی.

 ستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز پیمانهای ریالی فاقد تعدیل.د -4

ا، هموازی در حوزه عملکرد اداره کل دامپزشکی، استاندارد، معاونت غذا و دارو ، حمل و نقل پایانهحذف فعالیتهای  -

 درصد تفاهمات صورت گرفته. 11گمرک در قالب تفاهم نامه فی مابین دستگاههای ذیربط و اجرای بیش از 

 بیمارستانهای دامپزشکی استان. ها وهای درمان، آزمایشگاهها، داروخانههای مجتمعتفویض اختیار صدور پروانه -

 های مهارتی و ... و اتخاذ تصمیمات الزم.طرح موضوعات مربوط به اتاق اصناف، اتاق تعاون، آموزش -

 

 وگو و موضوعات مطروحه:دستور جلسات شورای گفت

 .11سال  در "استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای" و "دبیرخانه" عملکرد از گزارشی ارائه -

)حمایت از کاالی  1317 سال در رضوی خراسان استان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای کاری برنامه ارائه -

 .ایرانی(

 :شامل بانکی مباحث طرح -

 از اینسخهبانک مرکزی در خصوص تحویل  15/11/14مورخ  313231/14 شماره بخشنامه اجرای بر تاکید( الف

 عامل،) ادقرارد طرفین به باشد،می نسخ سایر با یکسان قانونی ارزش دارای که آن امضای و انعقاد از پس قرارداد

 .(گذارانوثیقه یا گذاروثیقه و ضامنین یا ضامن

 سود رخن نیز و آن تجدید و تمدید و گردش در سرمایه تسهیالت بازپرداخت زمان مدت با مرتبط پیشنهادات ارانه( ب

 .(خدمات و کشاورزی معدن، و صنعت) اقتصادی مختلف هایبخش براساس تسهیالت
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 و ضویر خراسان استان در بانکی تسهیالت مصارف و منابع پیرامون استان دارایی و اقتصاد محترم مدیرکل گزارش -

 مصوبات اجرای در استان در نظر مورد هایشاخص ارتقاء و بانکی منابع مناسب رسوب برای اجرایی هایراهکار ارائه

 .شورا

 موضوعات و خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق به مربوط اجرائی نامه آیین و قانون موضوع اصالحی پیشنهادات -

 .افغانستانی گذاران سرمایه

 با تاسیساتی و ساختمانی شرکتهای کارفرمایی صنفی انجمن و مشاور مهندسان صنفی انجمن مالیاتی مباحث طرح -

 .استان مالیاتی امور کل اداره

 از جمعی و روسا حضور با معدن و صنعت حوزه تخصصی موضوعات درخصوص اقتصادی فعاالن نظرات طرح -

 .اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع و خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون دو عضو نمایندگان

 با تبطمر غرب محور در مستقر صنعتی واحدهای مشکالت حوزه در وگوگفت شورای مصوبه پیگیری از گزارشی ارائه -

 .صنعتی کار پایان

 غذا هایمعاونت بین موازی ماهیت با هایفعالیت با رابطه در (تبدیلی صنایع انجمن) تولیدی واحدهای مسائل طرح -

 این در گرفته صورت هایتفاهم و توافقات و استاندارد کل اداره با مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت و دارو و

 .خصوص

 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون 117 ماده پ بند اجرای چگونگی -

 متعهد شده توقیف اموال محل از صرفاً االجراءالزم اسناد مفاد اجرای هزینه"  اینکه بر مبنی( 1311 -1411) ایران

 ."میگردد وصول ثبت اجرای وسیله به سند، هلمتعهد مطالبات وصول از پس و سند

 .اقتصادی بنگاههای وضعیت به توجه با دادرسی های هزینه کاهش چگونگی رسیبر -

 .کشاورزی حوزه تخصصی موضوعات درخصوص اقتصادی فعاالن نظرات طرح -

 :پیرامون استان بانکهای هماهنگی کمیسیون محترم دبیر و وگوگفت شورای دبیرخانه توسط بانکی موضوعات طرح -

 استان مصارف و منابع  

 اقتصادی هایبخش سهم  

 تولید موانع رفع قانون 17 و 11 مواد  

 ها بانک تملک تحت واحدهای  

 ملی توسعه صندوق تسهیالت جذب در استان سهم 

 : پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه -

 مستقیم، مالیاتهای قانون مکرر 251 ماده استانی اختیارات افزایش 

 بانکها تملک در واحدهای و اجتماعی تامین قانون  37 ماده اجرای از ناشی مشکالت 
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  17 سال بودجه قانون  1 تبصره "ه"اجرای دقیق بند 

 هاکارگزاری و خارجی گذاری سرمایه هایمشوق قانون اصالحی پیشنهادات 

 :شامل اجتماعی تامین عملکرد حوزه به مربوط موضوعات -

 مورخ  51432 شماره به مقاومتی اقتصادی ستاد بخشنامه مندرجات اساس بر مالی سال تعیین ابهام فعر

31/4/11. 

 دلیلی هر به خاص مواقع در که هاییکارگاه با رابطه در کارگران به خدمات ارائه و بیمه لیست دریافت 

 (.اجتماعی تامین قانون 31 ماده اجرای) گردد نمی فراهم پرسنل بیمه حق پرداخت امکان

 به اجرایی دستگاههای با مرتبط هایپروژه ویژهه ب ساختمانی، هایپروژه در شاغل کارگران تکلیف تعیین 

 درصد 3 پرداخت به توجه با اراده و میل بدون بیکاری مصادیق تعیین و بیکاری بیمه از برخورداری لحاظ

 .بیکاری بیمه

 

 

 21ماده( ب) بند موضوع کمیته: هشتمبخش 

 موضوعات مورد بررسی:

 11/5/1315 مورخ مصوبه 2 ماده 2 تبصره و 1 بندهای موضوع تولید واحدهای دارایی ارزیابی تجدید مهلت تمدید -

 1317 سال پایان تا وزیران محترم هیأت

 شورای رد طرح و نفت وزارت پژوهشگاه توسط دریافتی حرارتی ارزش اساس بر گاز گذاریقیمت هزینه موضوع بررسی -

 گفتگو

 تدوین درخصوص پیشنهاد ارائه و کشور کل 1317 سال بودجه قانون 5 تبصره مفاد ظرفیت از استفاده چگونگی بررسی -

 مرتبط های نامه آیین

 رضوی خراسان استان در افغانستانی گذاران سرمایه روی پیش موانع بررسی -

 جمهوری ریاست محترم اول معاون ابالغی 2/2/1317 مورخ 1731/55311 شماره ارزی مصوبه ابهامات بررسی -

 خارجی گذاریسرمایه حمایت و تشویق نامه آئین و قانون اصالحی پیشنهادات -

 اجتماعی تامین حوزه در کار و کسب موانع موضوع بررسی -

 دسازیتوانمن برای موجود هایظرفیت همه از استفاده و خصوصی بخش و اجرایی هایدستگاه منابع اتالف از جلوگیری -

 دیده آموزش افراد گیری بهره و کار بازار نیاز با منطبق مهارتی مختلف فعالیتهای در کار نیروی



  

 
  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 رضوی خراسان
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 دستورالعمل 2 بند یک تبصره به مربوط اجرایی و فنی ضوابط در کاربری فقط نصاب حد تعیین اختیارات استانی تفویض -

 شماره نامه تصویب موضوع ها باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون اصالح، قانون اجرایی نامه آئین 11 ماده

 وزیران هیات 11/4/1311 مورخ 37111/ت/51171

 در گوشت تولید زنجیره و گوشت و زنده طیور دام، جمله از کشاورزی محصوالت برخی از مالیات اخذ موضوع بررسی -

 کشتارگاه

 روستایی فاضالب و آب شرکت توسط واحدها آب قطع موضوع بررسی -

 برداری بهره و دامداری ساختمان تاسیس پروانه صدر اجرای در موازی هایفعالیت حذف چگونگی -

 عمران شرکت 31/4/1317 مورخ 1432/111/17 شماره نامه در مندرج کار و کسب مخل مقررات و قوانین اصالح -

 بینالود جدید شهر

 خراسان استان ایجاده نقل و حمل و راهداری کل اداره پیشنهادات بررسی -

 مورخ 171315/ 1114 شماره نامه)  کار و کسب در تسهیل مانع مقررات و قوانین پیرامون اصالحی پیشنهادات -

 (خراسان ای منطقه برق شرکت 25/4/1317

 موانع رفع قانون 11 ماده و کار و کسب محیط بهبود قانون 24 و 3 و 2 مواد اجرایی ضمانت به مربوط پیشنهادات ارائه -

 تولید

 اعمال به توجه با اسالمی شورای مجلس 1317 ماه آبان دوازدهم مصوب چک صدور قانون مکرر 5 ماده( ب) بند -

 مذکور قانون 4 ماده 1 تبصره از ناشی اختیارات و اقتصادی هایبنگاه خصوص در فوق قانون در مندرج هایمحدودیت

 کشور اجرایی و فنی نظام حوزه در کار و کسب تسهیل مانع مقررات و قوانین اصالحی پیشنهادات بررسی -

 آن اجرایی نامه آئین و مناقصات برگزاری قانون بررسی -

 (ستاد) دولت الکترونیکی تدارکات سامانه از استفاده ضرورت -

 مشاوره خدمات خرید نامه آئین بررسی -

 ارز نرخ تغییرات جبران محاسبه العمل دستور بررسی -

 همراه به کار و کسب مخل مقررات و قوانین پیرامون استان شهرسازی و راه محترم کل اداره پیشنهادات بررسی -

 اصالح دالیل و اصالحی پیشنهادات
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 مرکز آموزش: نهمبخش 

 :دوره های آموزشی برگزار شده

 دوره شامل: 77سه ماه اول تعداد 

 مدیریت صادرات و واردات  -

 قانون امورگمرکی و ترخیص کاال  -

 های با مسئوولیت محدود ی تنظیم صورتجلسات شرکتنحوه -

 ...(  و  BPOتعهد پرداخت بانکی ، LCبین الملل )اعتبارات اسنادیهای پرداخت در تجارت امور مالی و روش -

 آشنایی با اصول و مفاهیم تجارت الکترونیک -

 ای بازاریابی الکترونیک حرفه -

 سامانه جامع تجارت )ثبت سفارش کاال و خدمت( -

 آزاد -دوره کلیات بازرگانی خارجی  3 -

 تک پودمان اعتبارات اسنادی و ترخیص کاال -

 

 دوره شامل: 17دوم تعداد سه ماه 

 مدیریت خرید و سفارشات)داخلی و خارجی( -

 آزاد - دوره کلیات بازرگانی خارجی 3 -

  (CRMفروش و ارتباط اثربخش با مشتریان ) مهندسی -

 تحلیل مقررات ثبت شرکت ها -

 قوانین گمرکی و دستورالعمل های مربوط به ورود موقت جهت پردازش و صادرات کاال -

 ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی اشخاص حقوقینحوه ی تنظیم و  -

 قوانین و مقررات قراردادها و معامالت دولتی و بخش عمومی ، قانون برگزاری مناقصات و مبانی قرارداد -

 مکاتبات و سفارشات تجاری به زبان انگلیسی -

 مدیریت صادرات و واردات  -

 قانون امورگمرکی، ترخیص کاال و دوراظهاری -

 صول و مفاهیم تجارت الکترونیکآشنایی با ا -
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 MITمند به روش کارآفرینی نظام -

 )اسناد مالی، بازرگانی و حمل(  آشنائی با قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در تجارت بین الملل -

 ازاریابی الکترونیک حرفه ای ب -

 همکاری با کمیسیون قضایی و حقوقی  –مالکیت فکری آشنایی ، آگاهی حل مشکالت سمینار  -

 های حل و فصل اختالفات تجاری بین المللی شیوه -

 ق.م.م( 244ی آشنایی با دستورالعمل دادرسی مالیاتی )موضوع ماده -

 همکاری و حمایت از برنامه های آموزشی انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان  –مدیریت تحقیق و توسعه  -

 مدیریت صادرات و واردات  -

 

 دوره شامل: 13سه ماه سوم تعداد 

 (111نحوه ارسال گزارشات فصلی )موضوع ماده  -

 آزاد -دوره کلیات بازرگانی خارجی سه  -

 و تفسیر آن  UCP 600مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی -

 قانون امورگمرکی، ترخیص کاال و دوراظهاری -

 آشنایی با اصول و مفاهیم تجارت الکترونیک  -

 های اقتصادی، مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش اعتباری و مراحل اخذ آنبانکی بنگاه انواع تسهیالت -

 ای بازاریابی الکترونیک حرفه -

 آئین دادرسی کار -

 مدیریت صادرات و واردات  -

 ...(  و  BPOتعهد پرداخت بانکی ، LCامور مالی و روش های پرداخت در تجارت بین الملل )اعتبارات اسنادی  -

 ه جامع تجارت )ثبت سفارش کاال و خدمت(سامان -

 همکاری با کمیسیون کشاورزی  -آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیک -

 مجموعه مقررات گمرکی جهت صادرات -

 آشنایی با قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در تجارت بین الملل )اسناد مالی،بازرگانی و حمل( -

 کاال و دور اظهاری قانون امور گمرکی، ترخیص -

 امتحان مجدد تک پودمان  -آشنایی با اصطالحات بازرگانی )اینکوترمز( -

 امتحان مجدد تک پودمان  -آشنایی با بازرگانی بین اللمللی -
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 ب و کار با رویکرد انتقال تجربه(ارزش آفرینان )گفتگو با فعاالن حوزه کس -

 اینکوترمز  -

 و روش های کشف آن مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم -

 (elementaryزبان انگلیسی تخصصی بازرگانی ) -

 مدیریت صادرات و واردات -

 IRUای حمل و نقل بین الملی جاده -

 بازاریابی کسب و کار در اینستاگرام -

های آموزشی انجمن همکاری و حمایت از برنامه -ISO 14001های مدیریت زیست محیطی آشنایی با سیستم -

 اندارد ایران نمایندگی استان خراسان رضویدارندگان نشان است

های آموزشی همکاری و حمایت از برنامه -R&Dمدیریت تحقیق و توسعه ویژه مدیران ارشد و مدیران واحدهای  -

 انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان 

 تاندارد ایرانن دارندگان نشان اسهای آموزشی انجمهمکاری و حمایت از برنامه -اصول فرموالسیون موادغذایی  -

 

 دوره شامل: 96سه ماه چهارم تعداد 

 سامانه جامع تجارت )ثبت سفارش کاال و خدمت( -

 آزاد -وره کلیات بازرگانی خارجی سه د -

 قراردادهای حمل و نقل و آیین نامه های تأسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی ، CMRکنوانسیون  -

 زاریابی کسب و کار در اینستاگرامبا -

 همکاری با کمیسیون کشاورزی  -ملی مدیریت آب در شرق کشورهمایش  -

های همکاری و حمایت از برنامه -های صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای شرق آفریقاپتانسیل -

 آموزشی اتحادیه صادرکنندگان 

 بیمه در حمل و نقل  -

همکاری و حمایت از  -های ساخت بخش خصوصیآشنایی با الزامات حقوقی برای پیشگیری از اختالفات در پروژه -

 های آموزشی انجمن مشاورین مسکن برنامه

 الکترونیکآشنایی با اصول و مفاهیم تجارت  -

 و تفسیر آن  UCP 600مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی  -

 های آلمانیآمادگی برای مشارکت با شرکت -
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 همکاری با کمیسیون کشاورزی  -نشست تخصصی کشمش )تولید و فرآوری، بسته بندی و صادرات( -

 های بانکیدادرسی مالیاتی و تراکنش -

 TIR CARNETکارنه تیر -کنوانسیون تیر -

های آموزشی همکاری  و حمایت از برنامه -قوانین و مقررات پولشویی در ایران و جهان و بررسی آثار مالیاتی آن -

 ن مدیران صنایع انجم

 قانون امور گمرکی، ترخیص کاال و دور اظهاری -

 ایبازاریابی الکترونیک حرفه -

 های مشهد های آموزشی شهرداریهمکاری و حمایت از برنامه -های فردی در کنشگران اجتماعیتوسعه مهارت -

ز دوره پیشنهادی انجمن حمایت ا -ای فروش در شرایط بحران اقتصادیها و ترفندهای حرفهاصول جهانی تکنیک -

 ای خدمات فنی و مهندسی و مشاوره

 مدیریت صادرات و واردات -

 حفظ امنیت شغلی کارفرمایان در حوادث کارگاهی -

 سامانه جامع تجارت )ثبت سفارش کاال و خدمت( -

 سانهای آموزشی جامعه حسابرهمکاری و حمایت از برنامه -اصول و کلیات حسابرسی و حسابداری موجودی کاال -

 همکاری و حمایت از برنامه های آموزشی جامعه حسابرسان ایران  - کلیات قانون تجارت -

 های آموزشی  جامعه حسابرسان ایران همکاری و حمایت از برنامه -های مستقیمکلیات قانون مالیات -

 ان عه حسابرسان ایرهای آموزشی جامهمکاری و حمایت از برنامه -اصول و کلیات حسابرسی و حسابداری دارایی ثابت -

 یران ان اسهای آموزشی  جامعه حسابرمکاری و حمایت از برنامهه-ههای مالیشواهد حسابرسی و بررسی تحلیل صورت -

 های آموزشی جامعه حسابرسان ایران همکاری و حمایت از برنامه -مالیات بر ارزش افزوده -

 آموزشی جامعه حسابرسان ایران های همکاری و حمایت از برنامه -در حسابرسی  EXCELکاربرد -

 های آموزشی جامعه حسابرسان همکاری و حمایت از برنامه -( بخش عمومی1بررسی استانداردهای حسابداری شماره ) -

های آموزشی جامعه همکاری و حمایت از برنامه -( صورت جریان وجه نقد2بررسی استانداردهای حسابداری شماره ) -

 سانحسابر

 سانجامعه حسابر های آموزشیهمکاری و حمایت از برنامه -( مستندسازی231استانداردهای حسابرسی شماره )بررسی  -

 های آموزشی همکاران سیستمهمکاری و حمایت از برنامه -های حوزه مالیات به همراه پرسش و پاسخمرور بخشنامه -

های همکاری و حمایت از برنامه -حدهای تولیدیوظایف و اختیارات شغلی مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی در وا -

 ران نمایندگی استان خراسان رضویآموزشی انجمن دارندگان نشان استاندارد ای
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 :دوره های آموزشی ویژه تشکل شامل

 های اقتصادیآشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی در تشکل -

 هاگری و مدیریت مؤثر جلسات در تشکلتسهیل -

 

 های وابسته و غیر وابسته اتاق بازرگانی های آموزشی تشکلآموزشی  با حمایت از برنامهدوره های 

 وظایف و اختیارات شغلی مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی در واحدهای تولیدی -

 های صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای شرق آفریقاپتانسیل -

 ری از اختالفات در پروژه های ساخت بخش خصوصیآشنایی با الزامات حقوقی برای پیشگی -

 قوانین چک و تغییرات آن  -

 اصول جهانی تکنیک ها و ترفندهای حرفه ای فروش در شرایط بحران اقتصادی -

 تدوین استانداردهای ملی و بین المللی -

 ارزیابی انطباق  -

 آشنایی با سامانه نظارت بر اجرای استاندارد -

 به همراه پرسش و پاسخ های حوزه مالیاتمرور بخشنامه -

 

 :دیگر اقدامات مرکز آموزش

 های آموزشیبررسی و تهیه گزارش مالی دوره -

 های آموزشیطراحی و چاپ پوسترهای دوره –های آموزشی در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ و اطالع رسانی دوره -

 ارائه پروپوزال همایش نوکارآفرینان -

 اقتصادیارائه پروپوزال تهیه زندگینامه فعاالن  -

 های آموزشی مشترکریزی دورهبرگزاری جلسه هماهنگی با نماینده پارک علمی فناوری برای برنامه -

 دوره آموزش زبان انگلیسی ویژه همکاران اتاق 11برگزاری  -

 ویژه همکاران اتاق "محتوا تولید و ایرسانه هایمهارت"و  "سازمانی ی توسعه و اینستاگرام"های دورهبرگزاری  -

 در قالب: و توزیع و انتشار مطالب آموزشی تهیه -

o ( 3نشریه بصورت دیجیتالی )مورد 
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o مورد( 11) های آموزشی متنی، صوتی و تصویریفایل 

o مورد( 11) های آموزشیمقاله 

 شرکت دانش بنیانمتقاضیان معرفی شده از سوی نفر از  15 ارائه تخفیف به -

دانش آموز و ارایه  1111با حضور  1317ه کسب و کار آذرماه آموزی در همایش توسعبرگزاری لیگ کسب و کار دانش -

 های برگزیده.نفر ساعت آموزش به تیم 1211

 سازمان ایران، اتاق میان اینامه تفاهم امضای راستای در) آلمان مهارت و آموزش بنیاد همکاری با دوگانه آموزش -

 گرفت.( صورت اقتصادی فعاالن و هاانجمن و هاتشکل با متعددی جلسات برگزاری آلمان SBH و ایحرفه و فنی

 

 

 : روابط عمومیدهمبخش 

 اطالع رسانی و خبر: 

 خبر با عناوین مختلف و بارگذاری آن در تلگرام اتاق. 2317تهیه و انتشار  -

 خبر مرتبط با اتاق در سایت اتاق. 1111تهیه و انتشار  -

 فیلم.دقیقه  17عکس و  5111تهیه عکس و فیلم خبری به تفکیک  -

 پوشش کامل اخبار کمیسیونهای دهگانه اتاق به صورت منظم و مستمر. -

وگو، ، دبیرخانه شورای گفت12وگوی دولت و بخش خصوص، جلسات کمیته ماده پوشش کامل اخبار شورای گفت -

 جلسات هیأت نمایندگان اتاق.

اتریش، افغانستان، عراق، سوئیس،  های خارجی در اتاق مشهد شامل مالزی،پوشش کامل اخبار مربوط به حضور هیأت -

 انگلیس، فرانسه، اکراین.

پوشش خبری نشست صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در اتاق و برگزاری نشست خبری با حضور رئیس صندوق  -

 مذکور.

 های سراسر کشور.پوشش خبری و تصویری همایش و اجالس هیأت نمایندگان اتاق -

 .11/5/1317ی پوشش خبری همایش مالکیت فکری و معنو -

 پوشش خبری همایش در خودماندگی اقتصاد ایران. -

 هاانتشار و ارسال اخبار اتاق به سایر رسانه -

 ارائه طرح ساماندهی سایت اتاق و مشارکت تولید محتوایی سایت. -
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 انتشارات : 

 تعیین خط مشی و نظارت مستمر محتوایی بر مطالب و گزارشات روزنامه دنیای اقتصاد )هر هفته(. -

 نسخه(. 211وگو )های مورد نیاز دبیرخانه شورای گفتظارت، چاپ و تکثیر و نظارت کتابچهن -

 هزار نسخه(. 1توزیع روزانه مطبوعات و جراید در اتاق )نزدیک به  -

 امور فرهنگی و تبلیغی: 

ستان انجام شد ای رهیافت که با همکاری اتاق و صدا و سیمای ادقیقه 45برنامه تلویزیونی  13تهیه، تولید و پخش  -

 )مطابق قرارداد منعقده با آن سازمان(.

 عکس مناسب(. 11های سراسر کشور )با انتخاب تهیه آلبوم تصویری از همایش و اجالس هیأت نمایندگان اتاق -

نسخه  35و ارسال آن به تعداد  CDهای سراسر کشور در قالب تهیه گزارش تصویری از اجالس هیأت نمایندگان اتاق -

 های سراسر کشور. ایران و اتاقبه اتاق 

 دقیقه. 35تهیه گزارش تصویری و مستند از ابتدای حضور میهمانان تا پایان اجالس هیأت نمایندگان به مدّت  -

های فکری برای برگزاری اجالس هیأت نمایندگان کمک و مساعدت در تهیه و تولید اقالم فرهنگی و تبلیغی و مشاوره -

 های سراسر کشور. اتاق

 . 11/5/1317زاری نکوداشت روزخبرنگار و تجلیل از خبرنگاران همراه با نشست خبری با حضور ریاست محترم اتاق برگ -

 تهیه اقالم فرهنگی )شامل بنر و ... و هماهنگی در فراخوان قاری، مجری، عکاس و فیلمبردار(. -

 های سایر واحدها.مساعدت و همکاری در اجرای بهتر برنامه -

  ارتباطات مردمی:

 مورد. 1221پاسخگوئی به مراجعین حضوری و تلفنی  -

 سایر اقدامات انجام گرفته: 

 و ارائه آن به ریاست محترم اتاق. 1317های مهم قابل اجرا در سال تهیه و تدوین برنامه -

پژوهش و پیگیری، هماهنگی امور مربوط به احداث موزه اتاق شامل خرید اقالم موزه، انعقاد قرارداد طراحی و نظارت،  -

 آوری و نیز اجرای فیزیکی طرح موزه به تفکیک. جمع

 تهیه و ارائه طرح و آئین نامه اجرایی چگونگی استفاده از لوگوی اتاق. -

 تهیه و ارائه طرح و ئین آئین نامه اجرایی چگونگی انتخاب پیشکسوتان و کارآفرینان. -
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رسانی در سایت اتاق و انعقاد قرارداد با فردی متخصص در ارائه طرح ساماندهی تولید اطالعات اقتصادی پایگاه اطالع -

 این حوزه.

 اتاق. انتخابات برگزاری راستای در ویژه خبری و فرهنگی، تبلیغی فعالیت -

 پایدار. توسعه ملی همایش برگزاری راستای در ویژه خبری و فرهنگی، تبلیغی فعالیت -

 یاستر مهم سخنان و اتاق ساله چهار هایفعالیت و مشهد قاتا تاریخچه به مربوط ویژه تصویری کلیپ مورد 37 تهیه -

 .اباتانتخ تصویری ویژه هایرسانی اطالع و اتاق مشاوران -کار و کسب همایش میهمانان و کارشناسان برخی و اتاق

 تصاداق ماندگی خود در همایش و آب مدیریت همایش انتخابات، پایدار، توسعه ملی همایش شده تدوین فیلم تهیه -

  ایران.

 

 : دفتر تحقیقات بازاریازدهمبخش 

 مشاوره تجاری و بازرگانی 245ارائه  -

 11گزارش برنامه صادراتی استان و کشور در سال  -

 های تجاری کشور ویتنامتهیه پروپوزال الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت -

 نوبیهای تجاری کشور آفریقای جتهیه پروپوزال الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت -

 گزارش کارشناسی 51فعال اقتصادی و تهیه بیش از  11مشاوره تجاری به حدود  -

 های تجاری تاجیکستان گزارش مدیریتی شناسایی ظرفیت -

 "های پولی در کاهش اثرات تحریمنقش پیمان"گزارش  -
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 گزارش مدیریتی در مورد استان آستاراخان روسیه و تحلیل توافقنامه ایران و اوراسیا -

برگزاری دوره آموزشی انتقال تجربیات صادرکنندگان به اعضای اتاق در مورد کشور افغانستان با همکاری اتحادیه  -

 صادرکنندگان و اتاق مشترک ایران و افغانستان

ای ههای مختلف روسیه و انطباق نیازهای وارداتی این استانها با پتانسیلتهیه پروپوزال بررسی بازار وارداتی استان -

 راتی ایرانصاد

 دار صادراتی استان و تعریف بازارهای هدف بالفعل و بالقوه این محصولبررسی زعفران بعنوان کاالی مزیت -

 ای در ایران و جهانهای حولهبررسی وضعیت تجارت لباس -

نگره کتهیه گزارش تحلیل روابط تجاری ایران پس از خروج آمریکا از برجام با نگاهی به گزارش اخیر مرکز تحقیقات  -

 (CRSآمریکا )

 گزارش مشکالت ناشی از افزایش قیمت دالر برای فعاالن اقتصادی -

 

 : دفتر پژوهش اقتصاد و توسعهدوازدهمبخش 

 -گزارش آماری 7گزارش تحلیلی،  31گزارش آماری،  45منجر به تهیه  17سال در نتایج اقدامات دفتر مطالعات اقتصادی 

 گردد:گزارش توصیفی شده است. به برخی از عناوین گزارشات در زیر اشاره می 2تحلیلی و 

 وری صنعت در ایران تحلیل کتاب بهره -

 حمایت از کاالی ایرانی -

 سایه سنگین نامولدها بر سر اقتصاد ایران -

 اصالح قواعد بازی حاکم بر کشور -

 تحوالت صادرات و واردات در ایران -

 آالت و ساختمانیل سرمایه ماشینتشک -

 پرسش 11تحلیلی از وضع موجود کشور در قالب  -

 بررسی وضعیت صادرات کاالهای غیرنفتی -

 نقش دولت در حمایت از برندهای ملی -

 های کوچک و متوسطبنگاه -

 مقاله درخصوص محیط کسب و کار -

 "های توسعه خواهی خارج شوددولت باید از ژست"گزارش  -
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 از بخش های مولد و نامولددوگانگی حمایت  -

 تصمیمات حمایتی کشورهای توسعه یافته از تولید -

 های صنعتی در اقتصاد ایرانکارگاه -

 نامولدها سدی در برابر توسعه اقتصادی -

 ساله صنعتی در ایران 41دوره سکون  -

 گزیده سخنان رهبری در ارتباط با صنعت -

 ها در اقتصاد ایرانپتروشیمی -

 نه و نتایج توسعه ستیزانههای مترقی خواهاسیاست -

 حمایت از صادرات غیرنفتی و کاالی ایرانی -

 بانکداری در ایران -

 1311قانون بودجه سال  -

 یک قرن غفلت و جاماندگی از توسعه صنعتی -

 روند تغییرات سرمایه -

 مقاله واماندگی اقتصاد ایران -

 گزارش صنعت خودرو -

 ایحرفه اهلیت نبود در اقتصاد گمشده اهداف تحلیلی گزارش -

 ایران اقتصاد در واردات مقاله -

 ارز انتقال بدون واردات خصوص در گزارش -

 تولیدی هایبخش از نوآورانه هایبخش جدایی و افتراق -

 (کتاب تحلیل) اخیر سال 25 در عملکرد نحوه و چین اقتصاد از گزارش -

 ایحرفه صالحیت دارای افراد از گیریبهره ناپیوسته رویه -

 تکراری گیرانتصمیم باطل دور -

 (هاشهرستان به ماموریت) استان در گذاریسرمایه هایپروژه وضعیت از گزارش -

 راهکارها و مشکالت مسائل ایران اقتصاد وضعیت از تحلیلی گزارش -

 کشور به خدمات و کاالها واردات وضعیت از تحلیلی گزارش -
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های اقتصاد و اولین نشست از سلسله سخنرانیبرگزاری نسبت به  17همچنین دفتر اقتصاد و توسعه در مهر ماه سال 

 اقدام نمود. "درخودماندگی اقتصاد ایران، علتها و راهکارها"توسعه با موضوع 

 

 

 : امور حقوقی و مرکز داوریسیزدهمبخش 

قانون  772/ د رئیس کل محترم دادگستری استان در خصوص اجرای صحیح ماده 52441بررسی بخشنامه شماره  -

 قبض مال ... توسط بانکها و سایر موسسات. مدنی در خصوص

بررسی نامه معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مسئول پیگیری حقوق عامه استان در خصوص  -

 نظام مند نمودن مبحث ممنوع الخروجی فعاالن اقتصادی با همکاری بانکها و مراجع دیگر.

 رت عضویت ارسالی از سوی اتاق ایران.بررسی دستورالعمل وحدت رویه صدور کا -

 بررسی و اظهار نظر درخصوص آیین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی ایران ارسالی از سوی اتاق مذکور. -

 های ملی و استانی وابسته به اتاق ایران ارسالی از سوی اتاق مذکور.بررسی دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی تشکل -

 مورد قرارداد منعقده توسط اتاق با اشخاص مختلف. 21هار نظر در خصوص بررسی، نظارت و اظ -

 بررسی حقوق امر تایید اسناد تجاری و انعکاس آن به اتاق ایران جهت ایجاد وحدت رویه در اتاقهای سراسر کشور. -

صوص خ های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دربررسی مکاتبه مدیر کل پیشگیری -

 های بازرگانی.ها و مطبوعات در خصوص سو استفاده از کارتجلوگیری از امور تبلیغی در رسانه

رسیدگی به شکایت شرکت حمل و نقل بین المللی از تبعه کشور تاجیکستان از طریق انعکاس به دفتر نمایندگی وزارت  -

 امور خارجه.

آیین نامه اجرایی  11ت وزیران در خصوص اصالح ماده هیأ 21/4/17/ ت مورخ 41751بررسی حقوقی مصوبه شماره  -

 قانون مقررات صادرات و واردات.
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 شورای اسالمی شهر مشهد در خصوص واحدهای صنعتی محور غرب. 21/4/17بررسی مصوبه مورخ  -

معاون محترم وزیر در امور صادرات در خصوص  27/5/17مورخ  24311/111/17بررسی حقوقی بخشنامه شماره  -

 ا ابطال کارت بازرگانی در صورت محرز شدن واگذاری آن.تعلیق ی

 ان.های نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستبررسی حقوقی آیین نامه اخیرالتصویب تشکیل و نحوه فعالیت هیأت -

پاسخگویی به نامه ریاست محترم اتاق رشت در خصوص استعالم صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی فدراسیون  -

 بنی بر راستی آزمایی سوابق کاری احدی از اعضاء اتاق مشهد.روسیه م

بررسی حقوقی بخشنامه معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با موضوع ممنوعیت  -

 تنظیم هر نوع سند مبنی بر واگذاری حق استفاده از کارتهای بازرگانی به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور.

به نامه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور در خصوص شکایت تاجر تبعه کشور پاسخگویی  -

 پاکستان از تبعه ایران.

های حقوقی صورت گرفته در خصوص نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع تفویض اختیار انعکاس نتایج بررسی -

 به ریاست محترم اتاق ایران. فرآیندهای مرتبط کارت بازرگانی به سازمانهای استانی

استعالم ایفای تعهدات ارزی از اعضاء با هدف امکان پاسخگویی به نامه سازمان صمت در خصوص تعلیق کارتهای  -

 بدهکاران این حوزه.

دوی های بهای هیاتطرفی در خصوص رسیدگیمکاتبه با مدیرکل تامین اجتماعی استان در خصوص حفظ اصل بی -

 شخاص شاغل در آنها.تشخیص مطالبات و ا

 شرکت در جلسه کمیته تعیین وضعیت تعهدات ارزی دارندگان کارت بازرگانی )ثبت سفارش(. -

 های مشابه با ارکان دولت.های شرکتبررسی مشکالت شرکتی فنی مهندسی در حوزه مناقصات خارجی و چالش -

ی کاتبههای بازرگانی و مضوع تعلیق کارتحضور در جلسه کمیته پیشگیری از قاچاق کاال و ارز شهرستان مشهد با مو -

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.

خراسان  المللیهای حمل و نقل بینالمللی عضو انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینبررسی مشکالت شرکت -

 با امور کارنه تیر اتاق ایران.

زی نسبت به بانکها و استعالم آخرین وضعیت از های عضو اتاق پیرامون موضوع رفع تعهدات ارانجام مکاتبه با شرکت -

 ایشان.

 اند و پیگیری امر.انجام مکاتبه با اعضایی که به انجام تعهدات مالی خویش نسبت به اتاق اقدام ننموده -

 های امنیتی و انتظامی دادگستری کل استان.شرکت در سی و هشتمین جلسه کارگروه پیشگیری -

 قرارداد برای اتاق.مورد  15تهیه، تنظیم و انعقاد  -

 بررسی صحت گواهی تحصیلی احراز متقاضیان صدور کارت. -
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 شرکت در پانزدهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کاال در سطح عرضه. -

 مورد مکاتبات ارسالی از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران. 13بررسی  -

 مقررات و ارتباطات رادیویی اداره کل منطقه شمال شرق.پاسخگویی به مکاتبه سازمان تنظیم  -

 1477153بررسی قانون اصالح مبارزه با پولشویی به شماره  -

 بررسی اختالف احد از اعضاء اتاق با طرف چینی. -

 ."یالمللهای حمل و نقل بیننحوه اخذ و آزادسازی تضمینات و نظارت اتاق ایران بر شرکت"بررسی دستورالعمل  -

 .2درخصوص تخلفات ساختمانی ساختمان شماره  1مذاکره با مسئولین شهرداری منطقه  مراجعه و -

المللی خراسان رضوی با موضوع مشکالت های حمل و نقل بینانعکاس مشکالت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت -

ک ایران به اداره کل نظارت بر ترانزیت گمر 27/11/17مورخ  11441133/17ایجاد شده از ابالغ بخشنامه شماره 

 معاونت محترم فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران.

 های شهرستان.بررسی آخرین اصالحات آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق -

شرکت در جلسه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در خصوص پرونده مختومه جهت طبقه احداثی چهارم ساختمان  -

 مرکزی

های الزم درخصوص طی تشریفات مزایده قانونی در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر فروش سهم جام پیگیریان -

 مشاعی اتاق در ملک ابوذر غفاری از طریق وکیل دادگستری.

 

 

 کشاورزیدفتر : چهاردهمبخش 

 الگوی ایجاد و ساماندهی شبکه روستایی تولید و صادرات فرش -

 برنامه پیشنهادی اجرای قانون حفظ نباتات تهیه -

 تهیه برنامه پیشنهادی الگوی کشت گیاهان دارویی استان -

 تنظیم اساسنامه و تعیین هیأت موسس برای ایجاد مرکز ملی توسعه صادرات گیاهان دارویی -

بر روی جامعه  فرهنگیمکاتبه با خانه مستقل سینما و برآورد اولیه پیشنهاد تولید فیلم سینمایی با هدف اثرگذاری  -

 بمنظور کمک به مدیریت بهینه مصرف آب در بخشهای مصرف شهری، روستایی، صنعتی و کشاورزی

خش های ببرای تقویت و گسترش ارتباطات اعضاء و تشکل "سفره داری"تنظیم برنامه جلسات ماهانه با عنوان  -

 کشاورزی با مسئولین اجرایی و نمایندگان مجلس
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 کشور. شرق در آب مدیریت یبرگزاری همایش مل -

برگزاری نشست تخصصی گیاهان دارویی و زعفران )توسعه تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات( با حضور مسئولین  -

 طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی.

 .در دانشگاه فردوسی مشهدبرگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی  -

 در محل اتاق بازرگانی برای تشکلها و فعالین گاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیکبرگزاری کار -

 .بخش  با همکاری سازمان آموزش و فنی و حرفه ای جهت صدور گواهینامه

 برگزاری نشست تخصصی کشمش با هدف توسعه صادرات. -

، 11ر خصوص مسائل مرتبط همچون الیحه بودجه برگزاری جلسات و نظر خواهی از تشکلها و اساتید دانشگاه د -

 قوانین، بخشنامه ها و موارد پژوهشی و ...

 .17ماهه نخست  1تهیه گزارش تجارت کاالیی محصوالت کشاورزی، دام و طیور و صنایع غذایی برای  -

 تهیه گزارش آمار و اطالعات کشاورزی ارگانیک در ایران و جهان. -

 پایلوت استان پیرامون طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیر زمینی.های تهیه گزارش انتخاب دشت -

 تهیه گزارش کشمش: تولید و فرآوری، بسته بندی و صادرات. -

 تهیه گزارش تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی و زعفران. -

 های آب مجازی و آینده کشاورزی و غذا.تهیه اینفوگرافیک -

 ی اجرای قانون حفظ نباتات.تهیه برنامه پیشنهاد -

گردآوری مسائل و مشکالت تشکلها و فعالین بخش و ارائه به دبیرخانه شورای گفتگو و طرح در جلسه شورای گفتگوی  -

 دولت و بخش خصوصی استان.

انعکاس مسائل و مشکالت بخش کشاورزی به همراه راهکار به مراجع ذیربط همچون کمیسیون کشاورزی مجلس  -

 ، اتاق ایران و ... )طرح یارانه سالمت، مواردی از برنامه ششم و ...(.شورای اسالمی

-1بخش شامل ) 5راه اندازی و اختصاص قسمتی از سایت اتاق به بخش کشاورزی و گردآوری مطالب قابل انتشار در  -

ش های گزار-3آمار و اطالعات بخش کشاورزی -2های حوزه کشاورزی ها و دستورالعملآخرین قوانین، بخشنامه

 (.اخبار حوزه کشاورزی-5  نشریات-4تحلیلی  

 طراحی سامانه جامع الکترونیک گیاهان دارویی و زعفران. -

اقدامات صورت گرفته در جهت ایجاد تشکلی کارآمد و منسجم در حوزه کشاورزی ذیل اتاق خراسان رضوی )تهیه  -

 اساسنامه و ...(.

 دارویی ذیل اتاق خراسان رضوی. اقدامات صورت گرفته در جهت ایجاد انجمن گیاهان -



  

 
  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 رضوی خراسان

 38 از   38صفحه  اتاق بازرگانی مشهد 7931گزارش عملکرد سال 

  

 

اتاق بازرگانی مشهد  7931گزارش عملکرد سال    38 

 

شعبه خراسان )جلسه با انجمن پسته ایران، دریافت مشخصات باغداران  -مشارکت در فعال سازی انجمن پسته ایران -

 های ضبط پسته و ...(.پسته به تفکیک منطقه جغرافیایی و سطح زیر کشت، ترمینال

 تهیه اساسنامه انجمن تخصصی کشمش -

 1317ماهه سال  نه -یی محصوالت کشاورزی، دام و طیور و صنایع غذایی ایرانتهیه گزارش تجارت کاال -

 تهیه و انتشار خبرنامه داخلی دفتر کشاورزی اتاق  -

 تهیه و انتشار ماهنامه اطالعات بارش دمای کشور و استان -

رغداران مهای کشاورزی تعاونی بررسی کارشناسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی طرح شده توسط اتحادیه شرکت -

 خراسان


