


   هیئت رئیسه:

هیئـت رئیسـه در مقـام باالتریـن مرجـع تصمیم گیر 
در طـی ایـن مـدت مجموعا 48 جلسـه برگـزار نموده 
اسـت که اهـم موضوعـات مورد بررسـی در جلسـات 

یاد شـده بـه شـرح زیر می باشـد:
 بررسـی مطالبات واحدهای صنعتـی و موضوعات اقتصادی 
روز بویـژه مشـکالت واحدهـای تولیـدی در خصـوص تامین 
مـواد اولیـه و ارائه آن در اجالس هیـات نمایندگان اتاق های 

سراسـر کشور 
 بررسی و تبادل نظر در خصوص نوسانات نرخ ارز

 بررسی اقدامات انجام شده در خصوص فرصت های سرمایه 
گذاری  »سرمایه  شرکت  ایجاد  منظور  به  استان  در  گذاری 

توسعه خراسان رضوی« 
 بررسی آراء دیوان عدالت اداری در خصوص دیون و سنوات 
پرسنل بویژه رای دیوان مبنی بر لحاظ مبالغ پرداختی بابت 
سنوات  الحساب  علی  عنوان  به  سال،  پایان  حساب  تسویه 
 بررسـی آییـن نامـه اجرائـی تبصـره 1 ماده 5 مکـرر قانون 

صـدور چک 
 بررسی نظرات کارشناسی انجمن در خصوص پیش نویس 
»تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن«

 بررسـی پیشـنهاد مدیـر کل محیط زیسـت مبنی بـر ایجاد 
شـهرک تخصصـی بازیافت و مدیریت پسـماند 

 طـرح و بررسـی مشـکالت تخصیـص ارز جهـت  واردات 

مـواد اولیـه و رفـع تعهـد ارزی 
عـدم  خصـوص  در  عضـو  واحدهـای  مشـکالت  طـرح   

مرکـزی  بانـک  طـرف  از  ارز  تخصیـص 
دارو  صنعـت  در  گـذاری  سـرمایه  هـای  فرصـت  طـرح   

و درمـان بـا حضـور مدیـر روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم 
مشـهد  پزشـکی 

 اعضاء جدید:

 انجمـن ها و تشـکل های مـردم نهاد به عنـوان نماد مردم 
سـاالری و خردجمعـی، به پشـتوانه حضور و مشـارکت اعضا 
خـود اعتبـار مـی یابنـد. در طـول ایـن مـدت ) 1397 لغایت 
مهـر 1399( 70 نفـر از مدیـران و صاحبـان صنایع اسـتان به 
خانـواده بـزرگ انجمـن پیوسـته اند. امیـدوار هسـتیم در این 
روزگار سـخت و طاقـت فرسـا، بـه مـدد هـم اندیشـی و هم 
افزایـی و بـه پشـتوانه حضـور یکایک اعضـا محتـرم بتوانیم 

بر مشـکالت فائق شـویم.

  حق عضویت:

 در سـال هـای  1397 و 1398 بـا کمـک و همراهی یاران 
و مدیـران عضـو؛ مبلـغ پنـج میلیارد و دویسـت و سـی و پنج 
میلیـون و هفتصـد و شـش هـزار و صـد و شـصت و هشـت 
ریـال )5/235/706/168 ریـال ( از محـل حـق عضویتهـای 
و  مشـارکت  بـا  امیدواریـم  اسـت؛  شـده  دریافـت  سـاالنه 
مسـاعدت سـایر اعضـا محتـرم، دبیرخانـه از پشـتوانه مالـی 
مناسـب برخـوردار شـده و قـادر بـه ارائـه خدمات مناسـبتر و 

شایسـته تر باشـد. 



همـواره بخـش عمـده ای از فعالیـت هـای دبیرخانـه 
صـرف اطالع رسـانی و انعـکاس موضوعـات متعدد به 
دسـتگاه هـای اجرائی، واحدهـای صنعتـی، بانک ها و 

ذینفعـان می شـود. 
در طـول ایـن مـدت تعـداد 2894 نامه از سـازمان ها 
و دسـتگاه های اجرائـی، موسسـات و واحدهای عضو 
دریافت شـده اسـت و تعـداد 2115  عنـوان نامه نیز 
بـا موضوعـات محتوائی مختلف تنظیم و ارسـال شـده 
اسـت که درایـن گزارش به اهم آن اشـاره می شـود؛ 
 مکاتبه عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران و دکتر بحرینی 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  و  مشهد  مردم  نماینده 
محیط  سازمان  آفرینی  نقش  خصوص  در  اسالمی  شورای 
زیست صرفًا در مرحله تشخیص و اعالم آالیندگی و فراموش 
کرد  هزینه  هنگام  در  سازمان  آن  نظارتی  جایگاه  نمودن 
گیری،  اندازه  با  زیست  محیط  سازمان  عبارتی،  به  عوارض؛ 
پایش آالینده ها و اعالم فهرست ساالنه صنایع  سنجش و 
آالینده، تنها در مرحله شناخت و احراز آالیندگی یک صنعت 
ایفای نقش می نماید و عوارض وصولی، حسب محل استقرار 
حساب  به  شهرها  حریم  خارج  یا  داخل  در  تولیدی  واحد 
شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود و عماًل در مرحله 
هزینه کرد عوارض، جای سازمان محیط زیست خالی است.  
مضافا رویکرد فعلی در معرفی صنایع آالینده تبعیت از قانون 
» همه یا هیچ « است و تفاوتی میان صنعت »بسیار آالینده« 
و صنعت »با آلودگی خفیف«  قائل نمی باشد و تمامی صنایع 
تحت  را  خود  سالیانه  فروش  از  درصد  یک  تا  هستند  ملزم 
عنوان عوارض آالیندگی پرداخت نمایند. همچنین با عنایت 
به آنکه در برخی از صنایع فقط بخشی از خطوط تولید دارای 
بایست همان بخش مشمول پرداخت  آالیندگی است و می 
عوارض آالیندگی شود، بنابراین منظور نمودن درجه آالیندگی 
براساس نوع، شدت، میزان و مدت آالیندگی در خطوط یک 
واحد صنعتی  بر مبنای پایش ها و بررسی های کارشناسی 
مترتب  مشکالت  رفع  در  توجهی  قابل  میزان  به  تواند  می 
و همچنین ایجاد صندوق ملی محیط زیست به عنوان یک 
موسسه عمومی غیر دولتی راهگشا باشد که پیشنهاد می نماید 
ملی محیط  منابع صندوق  از  بزرگی  آنکه بخش  به  توجه  با 
زیست می تواند از محل عوارض آالیندگی واحدهای صنعتی 
تامین شود، نماینده بخش خصوصی در ترکیب هیات مدیره 

صندوق حضور داشته باشد. 
 مکاتبـه عنـوان مدیـر کل تامیـن اجتماعـی اسـتان و بـا 

اشـاره بـه مـاده 21 قانـون کار تصریـح گردیـد؛ طبـق مـاده 
مذکـور یکـی از روش های خاتمـه قـرارداد کار، انقضاء مدت 
قـرارداد بـوده و کارفرمـا مـی توانـد پـس از انقضای قـرارداد 
و تصفیـه حسـاب بـا شـرایط جدید نسـبت بـه انعقاد قـرارداد 
بـا کارگـر اقـدام نمایـد. متاسـفانه در شـرایطی کـه قـرارداد 
جدیـد منجـر بـه کاهش دسـتمزد می گـردد، سـازمان تامین 
اجتماعـی کاهش دسـتمزد را نمـی پذیرد و عـالوه بر مطالبه 
حـق بیمـه اضافـی از کارفرمـا، در قالـب ریاضی فنی نسـبت 
بـه محاسـبه جریمـه اقـدام و جرایـم سـنگینی را بـه کارفرما 
تحمیـل مـی نمایـد. از آنجـا که طبـق ضوابط سـازمان، حق 
هـر گونـه اعتـراض نیـز از کارفرمـا سـلب مـی شـود بدهـی 
قطعـی تلقـی مـی گـردد، حـال آنکـه طبـق مـاده 42 قانون 
تامیـن اجتماعـی در صـورت امـکان اعتـراض به میـزان حق 
بیمـه و خسـارت تاخیـر، کارفرمـا مـی تواند اعتـراض خود را 
کتبـًا به سـازمان تسـلیم نماید تـا طبق مـواد 43 و 44 قانون 
مذکـور در هیـات هـا بررسـی و رای قطعـی صادر گـردد. لذا 
بـا عنایـت بـه آنکه رویـه مذکور فاقـد وجاهت قانونی اسـت، 
مـی بایسـت به نحـو مقتضـی پیگیـری و اقدامـات اصالحی 

الزم صـورت پذیرد.
 مکاتبه عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
با  کارفرمایان  کارشناسی  پیشنهادات  و  انتظارات  به  منضم 
هدف بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار به شرح ذیل : 
 تسـریع در تنظیـم سـند ملـی کار شایسـته وفـق مصوبات 

سـازمان بیـن المللـی کار و در قالب سـه جانبـه گرائی
 ایجـاد دبیرخانـه دائمـی تنقیح قانـون کار در حوزه معاونت 
روابـط کار در وزارتخانـه متبـوع بمنظور ایجاد ارتباط مسـتمر 
بـا کلیـه ذینفعـان و شـرکای اجتماعـی و دانشـگاه تـا زمینه 
هـای اصـالح قانـون موجـود و تطبیـق هر چـه بیشـتر آن با 

فضـای پویـای حوزه کسـب و کار را فراهـم آورد .
 فراهم آوردن زمینه استفاده از ماده 10 قانون تنظیم بخشی 
از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع به عنوان یکی از راههای 
صنعتی.  واحدهای  انسانی  نیروی  ساختار  اصالح  در  موثر 
 در اجـرای بنـد 9 سیاسـت هـای کلـی قضائـی پنج سـاله 
تخصصـی  شـعب  تشـکیل  رهبـری  معظـم  مقـام  ابالغـی 
دادسـراها و دادگاه هـای کیفـری و حقوقـی و تنظیـم آییـن 

دادرسـی تجـاری و تشـکیل دادگاه هـای مربوطـه 
 فراهـم آوردن زمینـه عضویت نماینده جامعـه کارفرمایی در 

کمیسـیون کار و کارگری استان 
 پیگیری موضوع تامین بخشی از نیاز واحدهای تولیدی به 
نیروی انسانی با مدرک کارشناسی و باالتر با استفاده از ظرفیت 

دبیرخانه اجنمن:

کشور  های  برنامه  دائمی  احکام  قانون   33 ماده  در  موجود 
و  کارگـری  وگوهـای  گفـت  دهـی  سـامان  یـا  توسـعه   
کارفرمایی در سـطح اسـتان. وقتی در موضوعـی مانند تعیین 
حداقـل مـزد کـه بزرگتریـن تعارض منافـع را میـان دو گروه 
شـاهد هسـتیم مـی تـوان بـا گفـت وگـو بـه نقطه اشـتراک 
رسـید بنابرایـن بـرای موضوعاتی نظیر مهارت، امنیت شـغلی 
و امنیـت سـرمایه مـی توانـد نقطه آغـاز این گفتگوها باشـد. 
 توجـه ویـژه دولـت بـه مـاده 26 قانـون بهبـود مسـتمر 

کاری( روزهـای  تعطیلـی  )اعـالم  کار  و  محیـط کسـب 
 مکاتبه عنوان رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند )ب( ماده 
به  منضم  رضوی(  )خراسان  توسعه  دائمی  احکام  قانون   12
ابهامات مصوبه ارزی شماره 55300/8739 مورخ 1397/2/2 

ابالغی معاون اول ریاست محترم جمهور به شرح ذیل:
 مطابق بند 5 مصوبه »اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان 
های  مشوق  سایر  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط 
باشد«  می  دستورالعمل  این  مفاد  رعایت  به  منوط  صادراتی 
یادآوری می گردد مطابق ماده 141ق. م. م. واحدهای صادر 
کننده مشمول مالیات با نرخ صفر می باشند و مطابق قانون 
معافیتی به آنها تعلق نمی گیرد که لغو شده باشد. لذا از یک طرف 
صادرکنندگان عماًل در خطر محرومیت های مالیاتی نخواهند 
بود و از طرف دیگر ترس از تفسیر دستورالعمل مبنی بر اینکه 
منظور از معافیت همان مالیات با نرخ صفر است وجود دارد.
 مطابـق بند 7 دسـتورالعمل صادرکننـدگان به مقصد عراق 
و افغانسـتان و بازارچـه هـای مـرزی الزامـی بـه اجـرای بند 
»پ«  بنـد 1 بخشـنامه )فـروش ارز بـه بانـک هـا و صرافی 
هـای مجـاز( ندارنـد. لـذا بایـد از سـایر روش هـای مطروحه 
در بنـد 1 )شـامل واردات در مقابل صـادرات / پرداخت بدهی 
ارزی / سـپرده گـذاری ارزی( اسـتفاده نمایند کـه این با روح 
دسـتورالعمل بـا توجـه بـه محدودیت هـای صـادرات در این 
کشـورها مغایـر اسـت و در واقع بخشـنامه باید اجـازه فروش 

ریالـی را می داده اسـت.
 صـادرات کاالی وارداتـی به کشـورهایی مانند افغانسـتان 
بـه شـدت رونـق گرفتـه اسـت؛ زیـرا واردکننـده، کاال را بـا 
دالر مبنـای 42000 ریـال وارد و سـپس براسـاس ارز آزاد 
صـادر مـی نماید و ایـن با سیاسـت کنترل ارز بـه طور کامل 

مغایـرت دارد. 
 مکاتبه عنوان رئیس سازمان صمت استان و دبیر کار گروه 
رغم  علی  است  شده  تصریح  و  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
تالش گروه کاری تامین مالی، بانکی و تسهیالت جهت ارائه 
راهکار منطقی در خصوص تعیین بهترین شرایط ممکن جهت 
شدن  اجرایی  و  ها  بانک  به  تولیدکنندگان  دیون  بازپرداخت 
به  عنایت  با  و  المال  بیت  منابع  از  ایشان  مطالبات  وصول 
محدودیت اختیارات مدیران برخی از بانک ها از طرف هیات 

مدیره تهران و ضرورت اخذ مجوز از تهران، عمال در بسیاری 
موارد شرایط اجرای مصوبه متفاوت با آنچه در جلسه تصمیم 
گیری شده است به واحد اعالم می گردد و این موضوع یکی 
به  بدهی  تکلیف  تعیین  جهت  واحد  مراجعه  عدم  دالیل  از 
بانک می باشد که انتظار دارد موضوع در دستورکار دبیرخانه 
کارگروه تسهیل قرار گیرد تا با طرح موضوع خدمت استاندار، 
تهران  از  استان  های  بانک  مدیران  جهت  الزم  اختیارات 
درخواست گردد و شورای هماهنگی بانک ها نسبت به اعالم 
حدود مدیریتی هر یک از بانک ها اقدام نماید تا گروه کاری 
نیز به صورت شفاف با در نظر داشتن محدوده تصمیم گیری 
مدیران داخل استان حتی المقدور با اولویت در همین محدوده 

تصمیم گیری نماید.
 مکاتبـه عنـوان رئیـس دبیرخانـه کمیتـه اسـتانی بنـد )ب( 
مـاده 12 قانـون احـکام دائمی توسـعه و تصریح شـده اسـت 
مشـکل پاییـن بـودن ارزش حرارتـی گاز طبیعـی در اسـتان 
مقولـه ای اسـت که مـورد تایید شـرکت های گاز و سـازمان 
صمـت مـی باشـد و بـه دلیـل پایین بودن نـرخ انـرژی اقدام 
شایسـته ای در رفـع آن صـورت نگرفتـه اسـت کـه بـا توجه 
بـه شـرایط موجـود در بازار رقابتـی و لزوم تجدیـد نظر دولت 
در خصـوص نـرخ انـرژی ، عـدم توجـه بـه ایـن مهـم عماًل 
تولیـد رقابتـی در صنایـع انرژی¬بـر را با مشـکالت اساسـی 
مواجـه خواهـد سـاخت . پیشـنهاد میشـود ایـن مشـکل بـه 
نحـو مقتضـی در جلسـه شـورای گفـت و گـوی مطـرح تـا 
شـرایط برای فـروش و خرید گاز براسـاس کیلوکالری انرژی 
تولیـدی فراهـم گـردد تـا واحدهـای انـرژی بـر از شـرایط 

رقابتـی یکسـانی برخـوردار گردند.
 مکاتبـه عنـوان اعضـاء و اعـالم آمادگـی گمـرک اسـتان 
جهت ایجاد شـرایط انبـار اختصاصی در محـل واحد تولیدی، 
تولیـدی،  واحدهـای  محـل  در  گمرکـی  تشـریفات  انجـام 
ترخیـص نسـیه و ترخیـص بـا اخـذ ضمانتنامـه بانکـی برای 
حقـوق ورودی بـه جهـت کمـک بـه رفـع کمبـود نقدینگـی 
واحدهای تولیدی، تسـریع در اسـترداد حقوق ورودی شـرکت 
هـای تولیـدی کـه در محصـول صادراتـی آنهـا از کاالهـای 
وارداتـی اسـتفاده شـده اسـت، ترخیـص بـا معافیـت حقـوق 
ورودی جهـت ماشـین آالت واحدهـای تولیـدی و تسـهیل و 

تسـریع تشـریفات گمرکی  
 مکاتبـه عنـوان رئیـس دبیرخانـه شـورای گفـت و گـوی 
دولـت و بخـش خصوصـی اسـتان منضـم به نظـرات انجمن 
در خصـوص »تدویـن آئیـن نامـه اجرایـی مـاده 61 قانـون 
الحـاق مـوادی بـه قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیـر و 

ارتقـای نظـام مالـی کشـور« بـه شـرح ذیل: 
 مشـکالت واحدهـای تولیـدی در حـوزه بانکـی صرفـًا به 



تامیـن مالـی و تعییـن تکلیـف بدهـی محـدود نمـی شـود و 
زوایـای متعـددی دارد کـه بـرای حـل و فصـل آن کارگـروه 

مـی بایسـت از اختیـارات الزم برخـوردار باشـد. 
 انـواع عقـود حاکم بر بسـیاری از قراردادهـای بانکی خارج 
از عـرف اسـت. لـذا کارگـروه مـی بایسـت اختیـار تصمیـم 
گیـری در خصـوص نـوع عقـد قـرارداد و صحـت قـرارداد 

حاکـم را داشـته باشـد.
 کار گـروه می بایسـت اختیـارات الزم برای تعیین شـرایط 
اقالـه واحدهـای تملیکـی بـه ویـژه واحدهـای صنعتـی برای 
فعـال سـازی مجـدد؛ تصمیم گیـری در خصوص مـوارد عدم 
تسـهیم بـه نسـبت مبالـغ پرداختـی مشـتریان بیـن اصـل و 
سـود و جریمه، اخذ سـود بیـش از نرخ های قانونی )شـورای 
پـول و اعتبـار(  جابجایی تسـهیالت، اعمال سـود در سـود و 
آزادسـازی وثایق متناسـب با کاهـش بدهی بانکـی برخوردار 
گـردد. بـر همین اختیـارات الزم جهت بررسـی کلیـه مباحث 
قانونـی مرتبـط بـا تسـهیالت دریافتـی را بـرای کار گـروه 
تعریـف نمـوده و کلیه بانک هـا و موسسـات اعتباری موظف 
بـه اجـرای مصوبـات کار گـروه باشـند و همچنیـن ضمانـت 
اجرایـی مصوبـات از طریـق قانون تضمین و عـدم اجرای آن 

مسـتوجب پیگرد قانونـی گردد. 
رئیس  ایران،  اتاق  رئیس  خراسان،  استاندار  عنوان  مکاتبه   
سازمان صمت و دبیر کل انجمن مدیران صنایع در خصوص 
فروش های قراردادی. با عنایت به مصوبه شماره 63793/ت 
55633 هـ مورخ 1397/5/16 هیات وزیران ، برخی واحدهای 
عضو  انجمن نگرانی خود را از ابهامات تصویب نامه مذکور به 

شرح ذیل اعالم نموده اند:
در شـرایطی کـه  قـراردادی  هـای  فـروش   درخصـوص 
گشـایش LC بـا نـرخ ارز بانکی بوده اسـت ، نـرخ بازپرداخت 
الباقـی مبلـغ گشـایش مشـخص نیسـت و در ایـن فقـره نیز 
بـه احتمـال قریـب به یقین فروشـنده کـه متعهد بـه تحویل 
کاالی پیـش فـروش شـده اسـت زیـان هـای جبـران ناپذیر 
خواهـد کـرد که تدبیـری برای این موضوع اندیشـیده نشـده 
اسـت. بنابرایـن در خصـوص واحدهایـی کـه قبـاًل موفق به 
اخـذ مجوز تخصیص ارز شـده انـد، انتظار دارد حتـی المقدور 

ارز بـا نـرخ تخصیـص داده شـده تامیـن گردد. 
 مکاتبه عنوان رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد منضم به 
مباحث و مشکالت مبتال به صنعت جهت طرح در جلسه  شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به شرح ذیل:

 تامین مواد اولیه 

 عـدم امـکان بـرآورد قیمت محصـوالت تولیدی بـه دلیل 
نوسـانات پیوسـته قیمـت ارزها که شـرایط را بـرای حضور و 

فعالیـت دالل هـا فراهم نموده اسـت . 
انتقـال ارز حاصـل از صـادرات از طریـق   عـدم امـکان 

بانکـی سیسـتم 
 تعییـن قیمـت دسـتوری بـرای واحدهـای فـوالد و خودرو 
کـه عمـاًل ایـن واحدهـا را بـا ورشکسـتگی مواجـه خواهـد 

 . خت سا
 تغییـر قوانیـن و عـدم ثبـات آنهـا بویـژه در سـال جـاری 
واحدهـای تولیـدی و فعـاالن اقتصـادی را دچـار سـردرگمی 

اسـت.  نموده 
به مصوبه  باتوجه  استاندارد.  اداره   مکاتبه عنوان مدیر کل 
استاندارد  پروانه های  اعتبار  افزایش  بر  مبنی  استاندارد  اداره 
اداری  بروکراسی  کاهش  هدف  با  سال  سه  به  سال  یک  از 
سامانه  در  آنجائیکه  از  تولیدی،  واحدهای  فعالیت  تسهیل  و 
بازرسی استاندارد کسب 90 امتیاز منفی ساالنه موجب تعلیق 
و 120 امتیاز منفی ساالنه سبب ابطال پروانه واحد می گردد، 
موضوع افزایش مدت اعتبار پروانه ها به سه سال بدون تغییر 
سقف  کسب  از  واحدها  نگرانی  موجب  امتیازات  میزان  در 
امتیازات منفی گذشته در کمتر از سه سال و نهایتًا تعلیق و یا 
ابطال پروانه آنها گردیده که انتظار دارد امتیازات منفی واحدها 
همچون گذشته صرفًا در بازه های زمانی ساالنه تعریف گردد.

 مکاتبـه عنـوان دبیـر اتـاق بازرگانـی مشـهد. بـا عنایت به 
آنکـه در قراردادهـای بازرگانی و بین المللـی به ندرت فورس 
مـاژور عامـل انحـالل قـرارداد اسـت و اصـواًل تعلیـق بـرای 
مدتـی معیـن روی مـی دهـد و پـس از انقضای مـدت مقرر، 
طرفیـن بـرای تجدید نظـر در قـرارداد و پیدا کـردن راه حل، 
مـی بایسـت بـا یکدیگـر مذاکـره نماینـد. بـا در نظر داشـتن 
ایـن مهم، بسـیاری از قراردادهای صنعتـی و پیمانکاری حائز 
شـرایط فـورس مـاژور مـی باشـند کـه طبـق عـرف حقوقی 
شـرایط »تعلیـق برای مدتـی معین« و »تعدیل« می بایسـت 

بـرای اجـرای قراردادهـای قبلی اعمـال گردد. 
 مکاتبـه عنـوان اسـتاندار خراسـان رضـوی، رئیـس اتـاق 
بازرگانـی ایـران، مجمع نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی 
و رئیـس هیـات مدیـره انجمـن مدیـران صنایـع . در ایـن 
نامـه تصریـح شـده اسـت بـا عنایـت بـه تصویـب بنـد »و« 
تبصـره 16 قانـون بودجـه سـال جـاری که گامـی امیدبخش 
در تعییـن تکلیـف بدهـی انباشـه واحدهـای صنعتـی بـود اما 
علـی رغـم ابـالغ بانـک مرکزی بـه دلیل عـدم وجـود آئین 
نامـه اجرایـی تـا اواخـر شـهریور ماه اجرای آن میسـر نشـده 

اسـت و وجـود ابهامـات مطرح شـده در اصل قانـون از طرف 
بانـک ها سـبب عـودت موضـوع از طـرف بانک مرکـزی به 
هیـات دولـت و تصمیـم گیـری مجـدد در کمیسـیون فرعی 
اقتصـاد هیـات دولـت گردیـد. در مصوبـه مذکور عمـاًل روح 
قانـون کـه محاسـبه اصـل و سـود براسـاس قـرارداد اولیه و 
بخشـودگی جرایـم بـود، نادیده گرفته شـده و نهایتـًا موضوع 

بـه قراردادهـای جـاری محدود شـده اسـت. 
در چنیـن شـرایطی عمـاًل  قانـون حاضـر بـه قانونی بـی اثر 
وصرفـًا تکـرار بخشـنامه هـای داخلـی بانکها مبـدل گردیده 
و امیـد تولیـد کننـدگان و بدهـکاران جهت تصفیـه منصفانه 
را ناامیـد کـرده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه بحـران هـای پیش 
رو بویـژه در زمینـه تامیـن نقدینگـی و سـرمایه در گـردش 
واحدهـا، انتظـار دارد موضوع از طرف مقامـات ذیصالح مورد 

بررسـی مجـدد قـرار گیرد. 
 مکاتبه عنوان مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان. با توجه 
به اهمیت سرمایه گذاری و تاثیر آن بر اشتغال، کلیه سازمان 
ها و ارگان های دولتی و خصوصی باید در حفظ و صیانت از 
آن تالش نموده و شرایط را برای تشویق به سرمایه گذاری 
به دلیل نقش مهم آن  امر مسکن  بویژه سرمایه¬گذاری در 
در ایجاد حرکت در سایر رشته ها و اشتغال فزاینده در اولویت 
قرار دهند. در این راستا مطابق ماده 54 ق. م. م. ارزش اجاری 
باید توسط سازمان امور مالیاتی تعیین گردد که این  امالک 
مسئولیت در استان خراسان رضوی با اداره کل امور مالیاتی 
می باشد و متاسفانه در تعیین ارزش اجاری واقعیت ها در نظر 
گرفته نشده و در مقایسه با سایر استان ها بسیار باالتر منظور 
می شود و همین امر منجر به فرار سرمایه از استان خواهد شد.
 مکاتبه عنوان دبیر کل انجمن مدیران صنایع منضم به عناوین 
مشکالت مطروحه توسط اعضاء انجمن حول محورهای ذیل: 

 پیمان سپاری ارزی
 عـدم تطابـق ارزش واقعـی کاالهـای صادراتـی و ارزش 

تعییـن شـده از طـرف دایـره ارزش گمـرک
 بدهـی معوق مجموعـه های دولتی و شـبه دولتی به واحدها 

 عدم تعامل امور مالیاتی و تامین اجتماعی و بانک ها 
 نوسـانات نرخ ارز سـبب نوسـان قیمـت مواد اولیـه و عدم 

امـکان ارائـه قیمـت صحیح به مشـتریان مـی گردد. 
 عـدم تخصیـص مناسـب ارز بـرای واردات مـواد اولیـه و 

عـدم کارآمـدی سـامانه نیما 
 عـدم امـکان اجـرای پـروژه هایـی کـه بـر مبنـای ثبـات 

نسـبی نـرخ ارز محاسـبه شـده بودنـد .
 مکاتبه عنوان رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و 

بخش خصوصی استان. با توجه به آنکه بسیاری از واحدهای 
تولیدی به دلیل چک برگشتی حاصل از اختالف فی مابین و یا 
اختالف میان واحد تولیدی و بانک ها،  امکان دریافت دسته چک 
جدید را ندارند، با توجه به آنکه واحد تولیدی مدعی است مبالغی 
بسیار فراتر از مطالبات محق بانک را پرداخت نموده است، الباقی 
مطالبات مورد انتظار بانک را پرداخت نکرده تا پاسخ  و رای مراجع 
حقوقی در دعوی فی ما بین مشخص گردد. در این بازه زمانی 
بانک برای واحد بدهی معوق ثبت می نماید و براساس ساختار 
سامانه صیاد امکان صدور دسته چک برای هیچ بانک دیگری 
مسیر نخواهد بود و بدین ترتیب به طور کلی ساختار مالی و 
مراودات واحد قفل می گردد. شایسته است قانونگذار ترتیبی 
اتخاذ نماید تا در چنین شرایطی صدور دسته چک بالمانع باشد.  
 مکاتبه عنوان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خراسان رضوی. با عنایت به افزایش هزینه های تعمیر 
و  اعتصاب  و  سنگین  نقل  و  حمل  خودروهای  نگهداری  و 
اعتراض صاحبان خودرو ، از ابتدای سال1398 کرایه حمل با 
افزایش مواجه بوده  است که این امر هزینه های سنگینی بر 
واحدهای تولیدی و مصرف کننده، تحمیل و در عمل بسیاری 
از واحدهای تولیدی را ناچار به پرداخت مبالغی معادل کرایه 
بارنامه در قالب پشت بارنامه نموده است و انتظار دارد تصمیم 
گیری در این خصوص در استان با حضور نمایندگان صاحبان 
خودرو، نمایندگان تشکل های متولی حمل و نقل، تشکل های 
صنعتی و تولیدی و تشکل های توزیعی و بازرگانی صورت پذیرد.
 مکاتبـه عنـوان مدیر عامل شـرکت شـهرک هـای صنعتی 
خراسـان همـراه بـا پیشـنهادات فعـاالن اقتصـادی عضـو در 
رابطـه بـا »رونـق تولیـد« از نظـر آنـان تنهـا مسـیر رونـق 
تولیـد، افزایـش صـادرات اسـت که ایـن مهم تنهـا از طریق 
ارتبـاط موثر با سـایر کشـورها و تعامل جهانـی محقق خواهد 
شـد و توصیـه مـی شـود تسـهیالت ترجیحـی بـرای حضور 
در نمایشـگاه هـای خارجـی، بازاریابـی، ایجاد دفاتـر تجاری، 
نمایندگـی و . . . در قالـب سـرمایه ثابـت )بـا بهـره کـم و 
بازپرداخـت بلنـد مدت( بـه واحدهای تولیدی و شـرکت های 
مدیریـت صـادرات اختصـاص یابد تـا ضمن ایجـاد بازارهای 

جدیـد، شـرایط را بـرای ورود ارز بـه کشـور مهیـا نماید.
 مکاتبـه عنوان ریاسـت دبیرخانه شـورای گفـت و گوی دولت 
و بخـش خصوصی اسـتان منضم بـه نظـرات اصالحی انجمن 
در خصـوص مـاده 37 قانـون تامین اجتماعی مصـوب 1354 به 

لحـاظ فعال سـازی واحدهـای تولیدی در تملـک بانک ها 
 مکاتبـه عنـوان دبیر کل انجمـن مدیران صنایع و ریاسـت 
دبیرخانـه کمیتـه اسـتانی بنـد )ب( مـاده 12 قانـون احـکام 



دائمـی توسـعه؛ در ایـن مکاتبـات نـکات مرتبـط بـا حـوزه 
کارفرمائـی به شـرح ذیـل طـرح و تقاضای پیگیـری مجدانه 

از طریـق مراجـع ذیصالح شـده اسـت:
آرای شـماره هـای 1347، 1348، 1349مورخ 1395/12/17 
هیـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری موضوع ابطـال بندهای 
)5( و )4( دسـتورالعمل شـماره )17( روابط کار، پرداخت مزایای 
پایـان کار بـه کارگری که ترک کار کرده اسـت سـبب تحمیل 
خسـارات بسـیار سـنگین بـه واحدهـای تولیـدی خواهد شـد. 
دلیـل ایـن موضـوع محاسـبه مزایای پایـان کار براسـاس کل 
دریافتـی کارگـر اسـت. به عبـارت دیگر کلیـه مزایا عـالوه بر 
حقـوق پایـه بـه عنـوان حقـوق در نظر گرفتـه می شـود و بار 
مالی بسـیار سـنگینی را بـه واحدها  تحمیل می کنـد. با توجه 
بـه عـوارض جبـران ناپذیـر و تعطیلـی ناگزیـر واحدهـا مـورد 

کارشناسـی مجـدد و تجدیـد نظر قـرار گیرد. 
 طبـق مـاده 160 قانـون کار، در شـرایط حاضـر بـا عنایت 
بـه برگـزاری انتخابـات جهـت انتخـاب نماینـدگان جامعـه 
کارفرمایـی در هیـات هـای حـل اختـالف اداره کار، اصـواًل 
نماینـدگان جامعـه کارفرمایـی حرف به دلیل تعداد مشـارکت 
کننده بسـیار بیشـتر در انتخابات عماًل نقـش تعیین کننده در 
گزینـش نماینـدگان جامعـه صنعتـی را دارند. با ایـن اوصاف 
در ایـن هیـات ها نماینـدگان جامعه کارفرمایـی حرف اصواًل 
تجربـه و تسـلط کافـی در واحدهـای کالن را ندارنـد، بـرای 
واحدهـای صنعتـی بـزرگ تصمیـم گیـری مـی نمایند.ایـن 
نحـوه انتخـاب در سـالهای اخیـر بـه معضـل اساسـی جامعه 

کارفرمایـی صنعتـی تبدیل شـده اسـت. 
 مکاتبـه عنـوان ریاسـت دبیرخانـه کمیتـه اسـتانی بند)ب( 
مـاده 12 قانـون احـکام دائمـی توسـعه و تقاضای رسـیدگی 

بـه مـوارد ذیل:
 براساس بند الف-4 بخشنامه، در صورت عدم رفع تعهد ارزی 
اعتبار مربوطه قابل تهاتر و استرداد نمی باشد و این موضوع 
قابل قبول  اینکه جزء هزینه  بر  بند ب-6 بخشنامه مبنی  در 
جهت  قانونگذار  آنکه  حال  است.  گردیده  تشدید  باشد،  نمی 
صادرکنندگان محدودیتی برای تهاتر در اجرای ماده )3( قانون 

مالیات بر ارزش افزوده مطرح ننموده است.
های  پیمان  در  حسابداری   9 شماره  استاندارد  مطابق   
بلندمدت، باید درآمد درصد پیشرفت کار منظور گردد که اگر 
مطابق  را  موضوع  این  دستورالعمل  باشد  صادراتی  خدمات 
درآمد تحقق یافته دریافت شده اعالم نموده و مشمول معافیت 
نمی داند که با روح اجرای استاندارد و قانون در تعارض است.

 مکاتبـه عنوان ریاسـت هیـات اجرائی اتاق مشـترک ایران 
و افغانسـتان و تقاضـای حـذف تعرفـه هـا و برقـراری توازن 

مبادالت با کشـور افغانسـتان.
 مکاتبـه عنـوان ریاسـت دبیرخانـه شـورای گفـت و گـوی 
دولـت و بخـش خصوصـی. بـا عنایـت بـه آنکه شـهر گلبهار 
به منظور پوشـش و کاهش حاشـیه نشـینی در شـهر مشـهد 
ایجـاد و یکـی از اهداف عمـده طراحان آن اسـکان نیروهای 
کار در ایـن شـهر بـوده اسـت و از آنجـا کـه بخـش اعظمی 
از نیـروی کار فعـال در شـهرکهای صنعتـی تـوس و فناوری 
و ماشـین ابـزار در شـهر گلبهـار مسـتقر مـی باشـند، ایجـاد 
ایسـتگاه متـرو در شـهرک های مذکـور اجتناب ناپذیر اسـت 
و تقاضـای کارآفرینـان این اسـت کـه حتی المقـدور موضوع 
بـه نحـو مقتضی در جلسـه شـورای گفت و گـوی مطرح و از 
طریـق مراجـع ذیصالح ایـن مطالبـه عمومی پیگیری شـود. 
 مکاتبـه عنوان ریاسـت دبیرخانه شـورای گفـت و گوی دولت 
و بخـش خصوصی اسـتان و تقاضـای تعریض بلـوار 22 بهمن 
بـه عنـوان تنهـا ممر دسترسـی بـه شـهرک صنعتی مشـهد و 
تعریـض جـاده مشـهد – قوچـان، حـد فاصـل گلبهـار تا شـهر 
مشـهد بـه عنوان مسـیر اصلـی تردد بین شـهری و دسترسـی 
به شـهرکهای صنعتی تـوس، فناوری های برتر و ماشـین ابزار، 
فردوسـی و چنـاران کـه می بایسـت با نگاه توسـعه زیرسـاخت 

هـا در دسـتور کار دولتمردان اسـتان قـرار گیرد. 
 مکاتبـه عنـوان ریاسـت کمیسـیون کار و مالیـات و تامیـن 
بازرگانـی؛  اتـاق  صنعـت  کمیسـیون  ریاسـت  و  اجتماعـی 
بـا عنایـت بـه آنکـه ویـروس کرونـا سـبب شـرایط اضطرار 
و بحـران در کشـور شـده اسـت و دولـت و ارکان حکومـت 
تلویحـًا بـه وجـود بحـران و شـرایط خـاص در کشـور اذعان 
دارند و با تعطیلی بسـیاری از جلسـات و حتی پرسـنل شـاغل 
در جهـت کمـک به کنتـرل همه گیـری بیمـاری تالش می 
نماینـد، بـه نظـر مـی رسـد قـوه قضائیـه مـی بایسـت وقوع 
شـرایط فـورس مـاژور در کشـور را بـه صورت رسـمی اعالم 
و شـرایط را بـرای امکان اجـرای قراردادهای جـاری فیمابین 

شـرکت ها فراهـم آورد. 
 مکاتبـه عنـوان اعضـا انجمـن؛ بـا عنایت به آنکـه موضوع 
تدویـن بسـته پیشـنهادی جهـت حمایت از کسـب و کارهای 
آسـیب پذیر در مقابل شـیوع ویروس کرونا در شـورای گفت 
و گـوی دولـت و بخـش خصوصی مورد بررسـی قـرار گرفته 
اسـت، مجموعـه هایـی که تحـت تاثیر شـیوع بیمـاری قرار 
گرفتـه انـد، با عنایـت به محورهای ذیل ، مـوارد را به انجمن 
اعـالم تـا پـس از جمـع بنـدی در اختیـار دبیرخانـه شـورای 

گفـت و گـوی دولـت و بخـش خصوصی اسـتان قـرار گیرد: 
  معرفـی کسـب و کارهـای خسـارت دیـده بابـت شـیوع 

کرونـا بـا دالیـل توجیهـی مربوطـه 
  تخمیـن میـزان خسـارت فعلی و آتی در هر حوزه کسـب 

و کار )بـا ارائـه آمار و ارقام مسـتدل( 
 راهکارهای پیشـنهادی جهت حمایت از کسـب و کارهای 

آسـیب دیده و جبران بخشـی از خسـارات ایشان
صمت  سازمان  مکاتبه  انعکاس  و  اعضا  عنوان  مکاتبه   
بر  مبنی  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  استان، 
الزام اجرای تبصره یک ماده 16 قانون هوای پاک مصوب 
واحد  تشکیل  خصوص  در  وزیران  هیات   1396/06/25
بهداشت ایمنی و محیط زیست را متذکر شده است. باستناد 
متوسط  واحدهای  مراکز  »تمامی  الذکر  فوق  قانونی  ماده 
50 نفر به باال موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به 
نمونه برداری، اندازه گیری ، پایش و کنترل مستمر آلودگی 
هوا مکلف به ایجاد واحد سالمت، بهداشت و محیط زیست 

)HSE( و به کارگیری کارشناس محیط زیست می باشند« 
 مکاتبـه عنـوان مدیـر کل امـور مالیاتی اسـتان. بـا عنایت 
بـه پیشـنهاد اسـتفاده تجمیعـی از تبصـره 2 مـاده 38 قانون 
مالیـات بـر ارزش افزوده بمنظور سـاخت مجموعه ورزشـی و 
آموزشـی بـا مالکیت شـهرک صنعتی جهت اسـتفاده پرسـنل 
واحدهـای تولیـدی و صنعتـی؛ طبـق قانون مالیـات بر ارزش 
افـزوده »در صورتـی کـه واحدهـای تولیدی به منظـور ارتقاء 
مهـارت و سـالمت کارکنـان خود مراکز آموزشـی و ورزشـی 
ایجـاد کـرده و یـا در ایـن خصـوص هزینـه نماینـد« پس از 
تاییـد اداره صالحیـت دار وزارت تعـاون کار و امـور اجتماعی 

مـی تواننـد در جهت اسـترداد اقـدام نمایند.
 مکاتبـه عنـوان مدیرکل تامیـن اجتماعی اسـتان. با عنایت 
بـه آنکـه بخشـنامه 11/3 جدید درآمـد در تاریـخ 94/11/17 
صـادر شـده اسـت و قانونـا از تاریخ صـدور و برای رسـیدگی 
دفاتـر قانونـی بعد از سـال 1394 مـالک عمل خواهـد بود و 
از آنجـا کـه در حـال حاضـر رویه یکسـانی در ایـن خصوص 
در هیـات هـای تشـخیص مطالبـات بـدوی وجـود نـدارد و 
بعضـا به جای اعمال بخشـنامه 11/1 بخشـنامه 11/3 عطف 
بـه ماسـبق مـی شـود، انتظـار دارد به منظـور اتخـاذ وحدت 
رویـه و جلوگیـری از صـدور آراء متناقض در هیـات ها و رفع 
ابهـام، معیار رسـیدگی و حسابرسـی دفاتر قانونی سـال های 
قبـل از سـال 1394 ، اعـالم تـا در هیـات هـای تشـخیص 

مطالبـات مـورد توجه قـرار گیرد.  

اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  کل  مدیر  عنوان  مکاتبه   
شیوع  به  توجه  با  است  شده  تصریح  که  خراسان  استانداری 
فراهم  پیشگیری،  و  محافظت  الزامات  از  یکی  کرونا  بیماری 
جمله  از  عمومی  مکان¬های  به  مراجعات  کاهش  نمودن 
نوروز  تعطیالت  باشد. چنانکه در دوران  بانک ها می  و  ادارات 
و اجرای قرنطینه اول، سقف برداشت از دستگاه هایATM  و 
نقل و انتقال وجه افزایش یافته بود و این اقدام کمک شایانی 
رسد  می  نظر  به  نمود،  ها  بانک  در  افراد  حضور  الزام  عدم  به 
در  خصوص  این  در  ای  ویژه  تصمیم  بایست  می  نیز  اکنون 
استان اتخاذ گردد و انتظار دارد موضوع حتی المقدور از طریق 
آن اداره کل در مراجع ذیصالح مطرح و تصمیم الزم اتخاذ گردد. 
 مکاتبه عنوان معاون قضائی رئیس کل در امور اجتماعی و 
با  استان خراسان رضوی.  دادگستری  از وقوع جرم  پیشگیری 
عنایت به آنکه بانک مرکزی قریب سه ماه از آخرین روزهای 
به  ارز  تخصیص  عملیات   1399 بهار  اواخر  تا   1398 سال 
تولیدکنندگان را تقریباً متوقف نموده و اغلب واحدهای تولیدی 
در این بازه زمانی با مشکل تامین ارز جهت واردات مواد اولیه و 
ماشین آالت مواجه شده باشند؛ این وقفه ضمن تحمیل هزینه 
های سنگین بابت تغییر نرخ ارز، سبب تاخیر در ارائه محصوالت 
از  بسیاری  قرارداد،  طبق  که  است  شده  واحدها  قرارداد  مورد 
تولیدکنندگان را ناچار به پرداخت جرایم تاخیر دیرکرد خواهد نمود.  
آنکه  به  عنایت  با  است  شده  تقاضا  و  اعضا  عنوان  مکاتبه   
تخصیص ارز و همچنین نرخ ارز در زمان تخصیص در اختیار 
واحدهای تولیدی نبوده است موضوع به صورت شفاف و فورس 
ماژور اعالم گردد تا امکان اصالح و تعدیل قراردادها و افزایش 
مهلت اجرای آن فراهم شود و بدین ترتیب از مراجعه طرفین 
قرارداد در شرایط نگران کننده شیوع کرونا به مراجع حقوقی رفع 

اختالف پیشگیری گردد.



هــــای  کارگـــــــروه  و  کمیســیون  در  مشارکــــت 
ختصیص استان:

تخصصی  کارگروه  جلسه  در203  حضور  و  مشارکت 
و  ها  سازمان  در  صنعت  با  مرتبط  های  کمیسیون  و 
دستگاه های اجرائی استان از دیگر فعالیت های انجمن 
اثرگذار انجمن  در طی این دوران بوده و مبین حضور 
در محافل تصمیم ساز و تصمیم گیر استان می باشد:

  شورای گفت وگوی دولت و خبش خصویص استان  

  )24 جلسه( 
اهـم موضوعاتـی کـه در شـورای گفـت و گـو طرح و 

مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت عبارتنـد از:
 بررسـی چگونگـی اسـتفاده از ظرفیـت بنـد هـای»و« و 

»ط« تبصـره 16 قانـون بودجـه سـال 1397 کل کشـور 
و  منابع  پیرامون  استان  دارایی  و  اقتصاد  مدیرکل  گزارش   
ارائه  و  رضوی  خراسان  دراستان  بانکی  تسهیالت  مصارف 
ارتقاء  بانکی و  راهکارهای اجرایی برای رسوب مناسب منابع 

شاخص های مورد نظر در استان در اجرای مصوبات شورا 
های  فعالیت  با  رابطه  در  تولیدی  واحدهای  مسائل  طرح   
و  دارو  و  غذا  های  معاونت  دامپزشکی،  کل  اداره  موازی 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اداره کل استاندارد و 

توافقات و تفاهم های صورت گرفته در این خصوص
از   تصمیـم گیـری در خصـوص رفـع مشـکالت ناشـی 
تفـاوت ارزش حرارتـی گاز تحویلـی بـه صنایع در اسـتان در 
مقایسـه با سـایر اسـتان هـا و تحمیل هزینه هایـی به مراتب 
باالتـر در تامیـن انـرژی واحدهـای تولیدی و صنعتی اسـتان 
و همچنیـن پیشـنهادات اصالحـی در ارتباط بـا ارزش کیفیت 
گاز حرارتـی مرتبـط بـا صنایـع اسـتان و چگونگـی محاسـبه 
هزینـه هـای گاز مصرفـی در صنایـع پرمصـرف و اصـالح 
نحـوه محاسـبه گاز مصرفـی تحویلـی بـه صنایـع از مصرف 

حجمـی بـه کیفیـت ارزش حرارتی 
 تاکیـد بـر اجـرای بخشـنامه شـماره 94/313238 مـورخ 
94/10/5 بانـک مرکـزی در خصـوص تحویـل نسـخه ای 
از قـرارداد کـه دارای ارزش قانونـی یکسـان بـا سـایر نسـخ 
دارد، پـس از انعقـاد و امضـای آن به طرفین قـرارداد )عامل، 

ضامـن یـا ضامنیـن و وثیقـه گـذار یـا وثیقه گـذاران( 
 طـرح موضـوع اعمـال معافیـت مالیـات بـر ارزش افزوده 
موضـوع بنـد »ر« مـاده 33 قانـون برنامـه ششـم توسـعه در 

رابطـه بـا کشـتارگاههای دام و طیـور 
 بررسی موضوعات بانکی توسط دبیرخانه شورای گفت گو 
و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان پیرامون منابع 
و   16 مواد  اقتصادی؛   های  بخش  سهم  استان؛  مصارف  و 
17 قانون رفع موانع تولید؛ واحدهای تحت تملک بانک ها و  

سهم استان در جذب تسهیالت صندوق توسعه ملی 
اعمـال  پیرامـون  دبیرخانـه  پیشـنهاد  بررسـی  و  طـرح   
اختیـارات ناشـی از تبصـره 1 مـاده 5 مکـرر قانـون صـدور 

چـک در اسـتان بـه شـرح ذیـل: 
 الـف( افزایـش اختیـارات اسـتانی مـاده 251 مکـرر قانون 

مالیـات های مسـتقیم 
 ب( مشـکالت ناشـی از اجـرای مـاده 37 قانـون تامیـن 

اجتماعـی و واحدهـای در تملـک بانـک هـا 
 ج( اجرای دقیق بند »هـ« تبصره 6 قانون بودجه سـال 97 
 د( پیشـنهادات اصالحـی قانـون مشـوق هـای سـرمایه 

گـذاری خارجـی و کارگـزاری هـا 
 بررسـی و تبـادل نظـر در خصـوص پیشـنهادات دبیرخانـه 

پیرامـون مـوارد ذیل:
 افزایش مهلت ارزیابی دارایی های بنگاه های اقتصادی

 چگونگـی اعمـال اختیـارات ناشـی از تبصـره 1 مـاده 5 
مکـرر قانـون صـدور چـک، مصـوب 1398/8/13 در اسـتان 
 رفع ابهام تعیین سـال مالی براسـاس مندرجات بخشـنامه 

اقتصـاد مقاومتی به شـماره 50432 مورخ 96/4/31
 دریافـت لیسـت بیمـه و ارائه خدمـات به کارگران توسـط 
تامیـن اجتماعـی در رابطـه بـا کارگاههایـی کـه در مـوارد 
خـاص بـه هـر دلیلـی امـکان پرداخـت حـق بیمـه پرسـنل 
فراهـم نمـی گردد )اجـرای مـاده 36 قانون تامیـن اجتماعی(
 تعییـن تکلیف کارگران شـاغل در پروژه های سـاختمانی، 
بویـژه پـروژه های مرتبـط با دسـتگاه های اجرایـی به لحاظ 
برخـورداری از بیمـه بیـکاری و تعیین مصادیق بـدون میل و 

اراده بـا توجـه بـه پرداخت 3 درصد بیمـه بیکاری
برای  تراشی  سری  و  عام  تراشکاری  تفکیک  مغایرت   
اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرما در کارگاههای ذیربط
 طـرح برخـی از موانع موجود بـرای بهبود نسـبت مصارف 

بـه منابـع بانکی در اسـتان در حوزه صنعـت و معدن
 بررسـی توافقـات انجـام شـده پیرامـون مصادیـق بیکاری 
موقـت،  و  سـاختمانی  هـای  پـروژه  در  اراده  و  میـل  بـدون 
اجرایـی  هـای  دسـتگاه  قـرارداد  طـرف  پیمانـکاران  بویـژه 
اراده  و  میـل  بـدون  بیـکاری  شـرایط  احـراز  لحـاظ  بـه 
 پیشنهاد رفع موانع و مشکالت ماده 37 قانون تامین اجتماعی 
ها بانک  تملک  در  تولیدی  واحدهای  سازی  فعال  لحاظ  به 

دائمـی شـدن تجدیـد  دبیرخانـه در خصـوص  پیشـنهاد   
ارزیابـی دارایـی واحدهـای تولیـدی موضـوع بندهـای 1 و 

تبصـره 2 مـاده 2 مصوبـه 1395/5/10 هیـات وزیـران 
  پیشـنهاد دبیرخانـه شـورا پیرامـون اخـذ مصوبـه حذف یا 
کاهـش هزینـه تغییـر کاربری اراضی کشـاورزی در راسـتای 

ایجاد شـهرک هـای صنفـی – تخصصی  
 ارائه جمع بندی نظرات اداره کل امور مالیاتی و تشکل های 
به  اتکاء  کاهش  چگونگی  پیرامون  استان  خصوصی  بخش 
درآمدهای نفتی و راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی به منظور زمینه 

سازی جهت اجرای بند »ح« 
 ارائـه راهـکار پیرامون مشـکل عدم تامین واگـن صادراتی 

بـه عنوان یکـی از دغدغه های اساسـی صادرکنندگان 
 طرح و بررسـی موضوعات توافق شـده در دبیرخانه شـورا 
در حـوزه هـای تامیـن اجتماعـی؛ تفویـض اختیـار اسـتانی 
جهـت ایجـاد امـکان اعمـال تنفـس و یـا تقسـیط پلکانـی 
در نـرم افزارهـای مالـی سـازمان تامیـن اجتماعـی؛ افزایش 
ابـالغ  زمـان  از  کارفرمایـان  بـه  بدهـی  پرداخـت  فرصـت 
بدهـی در هیـات تجدیـد نظـر؛ تفویـض اختیـار تقسـیط 60 
ماهـه بدهـی واحدهـای تولیـدی بدون پیش شـرط بـه مدیر 
کل اسـتان از طریـق تامیـن اجتماعـی مرکـز؛ طـرح تفویض 
اختیـارات کمیتـه تعییـن ارزگـذاری مـاده 16 قانـون امـور 
گمرکـی و مـاده 22 و تبصـره هـای آن ؛ پیگیـری تعییـن 
نماینـده ارزی بانـک مرکـزی در اسـتان خراسـان بـه لحـاظ 
کمـک و همراهـی تخصصی ارزی به دسـتگاه هـای اجرائی 
و بخـش خصوصـی؛ دسـتور العمـل رتبـه بنـدی متقاضیـان 
کارت کارآفرینـی و کمیتـه راهبـردی موضوع دسـتور العمل؛ 
موانـع و مشـکالت حـوزه صنایـع معدنـی پیرامـون پنجـره 

واحـد و اجـرای مقـررات جـاری  
 پیشـنهاد کار گروه مشـترک آسـیب شناسـی مثلت توسعه 
اقتصـادی فرهنگـی اسـتان و دبیرخانه شـورا پیرامون دالیل 
عـدم بهـره منـدی از منابـع بانکـی در روسـتاها و اجـرای 

تکالیـف قانونـی توسـط شـبکه بانکی اسـتان 
 ارائـه پیشـنهاد بـه منظـور حل مسـایل سـندیکای صنعت 
بـرق اسـتان پیرامون مشـکالت ناشـی از عدم صـدور مفاصا 
حسـاب توسـط سـازمان تامیـن اجتماعـی جهـت دریافـت 
حسـن انجـام کار و صـورت وضعیـت قطعـی از کارفرمایـان 

حـوزه صنعـت برق
 طـرح مشـکالت اتحادیه شـرکت های تعاونی کشـاورزی 
کارخانجـات خـوراک دام، طیـور و آبزیـان خراسـان رضـوی 
در  دامـی  هـای  نهـاده  شـدید  کمبـود  موضـوع  پیرامـون 

کارخانجـات خـوراک دام و طیـور اسـتان 
 طـرح موضـوع نظـام صنفـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اسـتان پیرامون مشکالت ناشـی از اجرای دستورالعمل حریم 
کیفـی آب هـای سـطحی بـرای واحدهـای پـرورش ماهـی 

 طـرح موضوعـات حـوزه معـدن شـامل اجـرای تبصـره 
دسـتورالعمل  )ج(  بنـد  اجـرای  معـادن؛  قانـون   9 مـاده   1
نـرخ گـذاری کاالهـا و خدمـات صنفـی ابالغـی طـی نامـه 
شـماره 60/168739 مـورخ 1391/7/1 مرکـز امـور اصنـاف 
و بازرگانـان ایـران و  اجـرای تبصـره 3 ماده 9 قانـون معادن 

   دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و خبش خصویص

  )86 جلسه(  
اهـم موضوعاتی کـه در دبیرخانه طرح و مورد بررسـی 

قرار گرفته اسـت عبارت اسـت از:
 بررسـی چگونگـی اسـتفاده از ظرفیت بنـد »و« تبصره 16 

قانون بودجه سـال 1397 کل کشـور 
 بررسـی چگونگـی اسـتفاده از ظرفیـت مفـاد تبصـره 5 
قانـون بودجـه سـال 1397 کل کشـور و ارائـه پیشـنهاد در 

خصـوص تدویـن آییـن نامـه هـای مرتبـط 
 بررسی پیشنهادات شرکت توزیع برق استان جهت تسریع 
امور سرمایه گذاران و بهبود فضای کسب و کار به شرح زیر: 
 ارائـه مجـوز بـا قـدرت هـای غیرکارشناسـی بویـژه در 
کشـاورزی جهـاد  سـوی  از  صـادره  مجوزهـای  خصـوص 

 عـدم انجـام تعهـدات بـه موقـع شـرکت شـهرک هـای 
صنعتـی در خصـوص زیـر سـاخت هـای تامیـن بـرق 

 وجود مشکالت ناشی از حریم راهها در اجرای شبکه های 
نیرورسانی و اخذ هزینه های سنگین و تعهدهای محضری از 

متقاضیان توسط راهداری 
 ایجـاد تاسیسـات سـاختمانی بـدون اسـتعالم و اخذ حریم 
شـبکه هـای بـرق کـه بعـد احـداث رفـع حریـم هـا هزینـه 

سـنگین دارد. 
 عـدم تمدیـد بموقـع پروانه چاه های کشـاورزی از سـوی 
آب منطقـه و افزایـش نـرخ بـرق مصرفی که مشـمول تعرفه 

آزاد می شـود 
تولید  ازتعرفه  به موقع مجوزهای برخورداری   عدم تمدید 
)صنعت، و معدن( که مشمول جریمه انقضاء پروانه می شود.

 ارائـه پیشـنهادات چگونگـی شـکل گیـری و راه انـدازی 
نهـاد شـبه قضایـی بـرای بخـش صنعـت و تولیـد 

 طـرح موضـوع فرآیند اخذ نامـه تاییدیه از دسـتگاه اجرایی 
بدهـکار به پیمانـکاران مرتبط با اوراق تسـویه نوع اول 



 طرح مشـکالت ناشـی از الزام انجام شـده توسـط سازمان 
پرداخـت  خصـوص  در  رضـوی  خراسـان  منطقـه  بازرسـی 
سـنوات تجمیعـی جهـت کارگـران شـاغل در پیمـان هـا و 
پیشـنهادات کانـون انجمـن هـای صنفـی کارفرمایـی حرف 
اسـتان پیرامـون رفـع ایـن مشـکل مبنـی بـر مـد نظـر قرار 
دادن مبالـغ یـاد شـده در آنالیـز قیمـت ارائـه شـده توسـط 

دسـتگاههای اجرائـی 
 طـرح موضوعـات شـورای ملـی زعفـران ایـران پیرامـون 

موضوعـات حـوزه زعفـران 
 تصمیـم گیـری در خصـوص مشـکالت مالیاتـی ناشـی از 
توزیـع و فـروش نهـاده هـای دامـی یارانـه دار بـه واحدهای 
تولیـدی غیـر عضـو و اهـم مشـکالت فـرآوری کارخانجـات 

خـوراک دام و طیـور اسـتان
 طرح پیشـنهاد سازمان جهاد کشـاورزی استان درخصوص 
چگونگـی جبـران هزینه هـای مالیاتی ناشـی از تکالیف جهاد 
کشـاورزی بـه کارخانجات خـوراک دام و اتحادیـه مربوطه و 

فـروش به غیـر عضو
 طـرح نامه کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانـی، صنایع، 
معادن و کشـاورزی اسـتان پیرامون بررسـی آییـن نامه جدید 
ابـالغ شـده از سـوی وزارت بهداشـت مبنـی بـر تاسـیس و 
بهـره برداری شـرکتهای تسـهیل گر ارائه خدمات تشـخیص 
درمانـی بـه گردشـگران سـالمت توسـط کمیسـیون شـامل 
مـوارد مهـم و نقـض شـده در توافـق نامـه فـی مـا بیـن 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و وزارت میراث 

فرهنگـی و گردشـگری و صنایـع دسـتی 
هـای  سـامانه  پیمانـکاری  هـای  شـرکت  درخواسـت   
از  ادامـه خریـد تضمینـی بـرق  خورشـیدی بـرای حفـظ و 
سـامانه هـای خورشـیدی و همچنین اعمال ضرایب سـاعتی 
در صـورت حسـاب های سـامانه های خورشـیدی انشـعابی. 
 طـرح پیشـنهاد انجمـن مدیـران صنایـع خراسـان پیرامون 
پیگیری حضور نماینده کارفرمایان در ترکیب اعضاء کمیسیون 
نظـارت بر درمان سـازمان تامیـن اجتماعی. با عنایـت به آنکه 
تامیـن اجتماعـی در حـوزه درمـان زیـر نظـر دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اسـت، پیشـنهاد گردیـد موضـوع  از طریـق معاونـت 
درمـان بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی ارجـاع و پیگیـری شـود. 
 جلسـه مشـترک بـا کمیتـه آسـیب شناسـی طـرح مثلـث 
توسـعه اقتصادی فرهنگی اسـتان )نهاد مردمی سـتاد اقتصاد 
مقاومتـی اسـتان( به منظور بررسـی موانع و مشـکالت حوزه 
سـرمایه گـذاری اسـتان در مـدل مثلـث توسـعه اقتصـادی 

فرهنگـی اسـتان بـا رویکـرد مناطق روسـتایی
فنـی،  خدمـات  کمیسـیون  مکاتبـات  موضوعـات  طـرح   
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  عمـران  و  مهندسـی 
کشـاورزی خراسـان رضوی پیرامون پشـنهادات کمیسیون در 

رابطـه بـا شـرایط فـورس مـاژور در بحـث قراردادهـای پیش 
فـروش و حمایـت هـای مالـی واحدهـای فنـی مهندسـی و 
مشـاوره ی آسـیب دیده از کرونا .با عنایت به آنکه در شـرایط 
قبـل از کرونـا موضـوع فـورس مـاژور در آپارتمـان های پیش 
فـروش لحـاظ نشـده اسـت ، بخشـی از خسـارات مربـوط به 
هزینه اسـت و بخش دیگـر مربوط به زمان، زیـرا در قراردادها 
زمـان تحویـل ذکـر می گـردد که  بـه ازای تاخیرهـای حادث 
شـده جریمـه محاسـبه مـی شـود و با توجه بـه آنکه بـه دلیل 
شـرایط کرونـا بسـیاری از فعالیت¬هـا تعطیـل بـوده و اغلـب 
پـروژه هـا بـا تاخیـر بـه اتمـام مـی رسـد، بدیهی اسـت اغلب 
پیمانـکاران دچـار خسـارات جـدی شـده انـد، لـذا درخواسـت 
مشـخص پذیرش سـه مـاه تاخیـر در مفاد قـرارداد می باشـد. 
  طـرح موضوعات کمیسـیون حمل و نقـل و ترانزیت اتاق 
پیرامـون مشـکالت در حـوزه کسـب و کارهای آسـیب دیده 

ناشـی از ویروس کرونا
 طـرح موضـوع نظـام صنفـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
اجـرای دسـتورالعمل  از  ناشـی  پیرامـون مشـکالت  اسـتان 
حریـم کیفـی آب هـای سـطحی بـرای واحدهـای پـرورش 
ماهـی و درخواسـت اجرایی شـدن بند ج بخـش 9 نظام نامه 

تسـهیالت ریالـی صنـدوق توسـعه ملی 

  کمیته استاین بند ب ماده 12 قانون احکام دامئی توسعه  
   )کمیته ماده 76 سابق() 18 جلسه( 

اهم موضوعاتی که در کمیته استانی طرح و تبادل 
نظر شده است عبارتند از :

 بررسی وضعیت تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع در 
استان در مقایسه با سایر استان ها که سبب تحمیل هزینه هایی 
به مراتب باالتر در تامین انرژی واحدهای پرمصرف می گردد. 

 بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی 
 بررسی پیشنهادات اصالحی قانون و آئین نامه تشویق و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
 طرح پیشنهادات اداره کل فنی و حرفه ای استان پیرامون 
احصاء قوانین و مقررات مزاحم و مخل کسب و کار با هدف 
تقویت و گسترش بخش خصوصی ؛ جلوگیری از موازی کاری 
بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و فنی و حرفه ای 
با موضوع آموزش های مهارتی جهت ارائه به شورای گفت و 

گوی دولت و بخش خصوصی
 طرح پیشنهادات مرتبط به ضمانت اجرایی مواد 2 و 3 و 24 
قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع 
تولید. در این رابطه نماینده انجمن پیشنهاد نمود قوانین پیش 
از ابالغ به تایید روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف 
برسد. در صورت عدم توافق مقرر شود موضوع به کمیسیون 

مرتبط مجلس ارجاع و تصمیم گیری شود.

 بند )ب( ماده  5 مکرر قانون صدور چک مصوب دوازدهم 
اعمال  به  توجه  با  اسالمی  شورای  مجلس   1397 ماه  آبان 
محدودیت های مندرج در قانون فوق در خصوص بنگاه های 

اقتصادی و اختیارات ناشی از تبصره 1 ماده 4 قانون مذکور 
 بررسی پیشنهادات اصالحی قوانین و مقررات مانع تسهیل 
کسب و کار درحوزه نظام فنی و اجرایی کشور، قانون برگزاری 
مناقصات و آئین نامه اجرائی آن، ضرورت استفاده از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت، آئین نامه خرید خدمات مشاوره ، 

دستور العمل محاسبه جبران تغییرات نرخ ارز 
 ارائه پیشنهادات اداره کل راه و شهرسازی استان پیرامون 
پیشنهادات  همراه  به  کار  و  کسب  مخل  مقررات  و  قوانین 
اصالحی و دالئل اصالح در حوزه ماموریت اداره کل مورد نظر 
با سایر دستگاه های اجرایی و نهادها و بخش خصوصی و تعاونی 
اجتماعی  بیمه  نامه کارگزاری صندوق   بررسی موضوعات 
کشاورزان، روستائیان و عشایر استان در رابطه با موانع پیش 

روی این صندوق در خدمت رسانی به جامعه کشاورز استان
 پرداخت مزایای پایان کار )موضوع ابطال بندهای 5 و 4 

دستورالعمل شماره 17 روابط کار(
 طرح موضوع فرایند انتخاب نمایندگان جامعه کارفرمایی در 
هیات های حل اختالف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه 
به شرایط واحدهای صنعتی توسط انجمن مدیران صنایع خراسان

 جرائم دیرکرد تمدید پروانه کار سرمایه گذاران خارجی 
اراضی  کاربری  تغییر  هزینه  کاهش  یا  مصوبه حذف  اخذ   

کشاورزی در راستای ایجاد شهرکهای صنفی تخصصی 
 طرح موضوع تردد خودروهای باری متعلق به شرکت های 
تولیدی به جهت تحویل به میادین میوه و تره بار و کارخانجات
و  کامیون  توسط  بار  نقل  و  حمل  به  مربوط  های  تعرفه   
رعایت  بر  ها  پایانه  نقل  و  اداره کل حمل  تاکید  و  کامیونت 
تعرفه های تعیین شده علی رغم توافق بین مالک کامیون و 
بنگاه اقتصادی و افزایش هزینه های حمل و نقل برای بخش 

صنعت و سایر بنگاه های اقتصادی 

 بررسی بخشنامه معاون وزیر و ریاست هیئت مدیره و مدیر 
عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در 

خصوص ممنوعیت افزایش نرخ همه صنوف 

  کمیسیون صنعت  اتاق بازرگاین، صنایع، 
   معادن و کشاورزی خراسان)12 جلسه( 

اهم موضوعاتی که در این کمیسیون طرح و مورد 
بررسی قرار گرفته عبارت است از:

 ارائـه پرسشـنامه ارزیابی وضعیت شـرکت هـا جهت پایش 
فصلی صنایع اسـتان 

 ارزیابی اجرای بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی در شعب 
 بررسی اثر تحریم ها و ارز بر هزینه مواد اولیه صنایع 

 تشـریح اقدامـات واحدهـای صنعتـی منتخـب در زمینـه 
مسـئولیت هـای اجتماعـی در حـوزه محیـط زیسـت 

 طـرح انتظـارات واحدهـای صنعتـی از سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت ایـران 

در  و صنعتـی  تولیـدی  واحدهـای  هـای  دغدغـه  طـرح   
مواجهـه بـا امـکان تحمیـل دیه ناشـی از فـوت کارگـران بر 

اثـر ابتـال بـه کرونا 



 طـرح مسـائل و مشـکالت واحدهـای صنعتـی در حـوزه 
اسـتاندارد و اداره کل نظـارت بـر مـواد غذایـی 

  طرح مشکالت و چالش های صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی 
 لـزوم لحاظ شـرایط فورس مـاژور در قراردادها متناسـب با 

شـرایط ناشـی از پاندمی کرونا 
      مشکالت پیش روی ارزی صنایع جهت ارائه به کمیته ارزی بانک مرکزی

 مشـکالت تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان کاال به کشـور 
افغانسـتان در حـوزه حمل و نقل و ارائـه راهکارهای عملیاتی 

 مشکالت واحدهای تولیدی در رفع تعهدات ارزی 
 بررسی چالش های حوزه تجارت و صنعت استان با توجه به 
بخشنامه های اخیر  و همچنین وضعیت تامین واگن صادراتی
 طـرح مشـکالت و دغدغـه هـای واحدهـای تولیـدی در 

حـوزه مشـاغل سـخت و زیـان آور 
 گـزارش جلسـات بـا فعـاالن اقتصـادی در حـوزه تولیدات 
در  پوشـاک  و  نسـاجی  و  قطعـات خـودرو  غذایـی،  صنایـع 

خصـوص ارزیابـی واحدهـا پـس از شـیوع کرونـا 

     کمیسیون کار، مالیات و تامین اجتماعی
     اتاق بازرگاین، صنایع، معادن و کشاورزی 

     خراسان رضوی  )2 جلسه(

مهمتریـن موضوعـی که طی این دو جلسـه مطرح و بررسـی 
شـده اسـت، آیین نامه و بخشـنامه های مرتبط بوده است که 
به صورت مشـترک بـا حضور نمایندگان اتـاق در هیات های 
تشـخیص مطالبات بیمه ای بدوی و تجدید نظر برگزار شـد.

  کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگاین، 
   صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی )7 جلسه(  

اهم موضوعاتی که در کمیسیون کشاورزی طرح و مورد 
بررسی قرار گرفته است موارد ذیل می باشد:

 ارائـه پروپـوزال »برنامه عملیاتی توسـعه صـادرات زعفران 
و گیاهـان داروئی« 

 ارائـه گـزارش نگاهی کلی به وضعیت آب کشـور و اسـتان 
و بررسـی راهکارهـای خروج از بحران آب 

 ارائه نتایج کمیته تخصصی دام، طیور و آبزیان ذیل کمیسیون
 امکان سنجی ایجاد مرکز مبادالت زعفران 

 بررسی بوم گردی و گردشگری محصوالت کشاورزی و زعفران 
 بررسـی مسـائل مبتـال بـه کارخانجات خـوراک دام ، طیور 

و آبزیـان بـه همـراه ارائه راهکارهای پیشـنهادی 
                  بررسی مسائل و مشکالت پیش روی کارخانجات صنایع لبنی خراسان 

 بررسی طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
 بررسـی و ارائـه طـرح راه انـدازی اکوتورسـیم در حـوزه 

اسـتان در  )اگروتوریسـم(  کشـاورزی 
 چالش های تامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران و 
مرغداران کشور از طریق سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی 
      طرح مسائل و مشکالت تشکل های بخش کشاورزی و صنایع وابسته 
    طرح و بررسی مسائل و مشکالت تقاضای آب در دامداری های استان 
 هم اندیشی در خصوص بهای تمام شده قیمت پایه زعفران 
 هـم اندیشـی و دریافـت نظـرات پیرامـون زنجیـره ارزش 
محصـوالت صادراتـی اسـتان و گسـترش صـادرات از طریق 

تعامـل بـا معیـن هـای اقتصادی در اسـتان 

   کمیسیون انرژی اتاق بازرگاین، صنایع، معادن و 
   کشاورزی خراسان رضوی  )5 جلسه( 

مورد  و  طرح  انرژی  کمیسیون  در  که  موضوعاتی  اهم 
بررسی قرار گرفته، عبارت است از:

 ارائـه پیشـنهادات مـاده 8 قانـون بهینـه سـازی انـرژی و 
جایـگاه قیمـت بـرق، توسـط سـندیکای صنعـت بـرق ایران 
 بررسی اثرات افزایش نرخ حامل های انرژی و یارانه صنعت
 بررسـی قوانیـن و مقـررات مخـل کسـب و کار و ارائـه 
حـوزه  در  نشـده  اجـرا  قوانیـن  و  اصالحـی  پیشـنهادات 

انـرژی کمیسـیون 
 بررسـی نیازهـای انـرژی آب شـهرکهای صنعتی مشـهد و 
بررسـی چالـش ها و ارائه راهکارهای موجود توسـط شـرکت 

شـهرک های صنعتی اسـتان خراسـان رضوی
 بررسـی وضعیـت تفـاوت ارزش حرارتـی گاز تحویلـی بـه 
صنایع در اسـتان در مقایسـه با سـایر اسـتان ها، توسـط کار 

گـروه مدیریـت و بهینـه سـازی مصـرف انـرژی انجمن 
 گـزارش اقدامـات انجـام شـده در خصـوص آسـیب هـای 

وارده از وقـوع شـیوع ویـروس کرونـا در حـوزه انـرژی

 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید )28 جلسه(  
 بررسی و رسیدگی به 133 پرونده  مرتبط با مجموعه های 

تولیدی و بنگاه های اقتصادی 
 36 واحد در خصوص مسائل مرتبط با امور مالیاتی 

جهـاد  سـازمان  مبتالبـه  مسـائل  در خصـوص  واحـد   3  
طبیعـی منابـع  و  کشـاورزی 

 5 واحد در خصوص مشکالت شرکت آب منطقه ای 
 2 واحد در خصوص اخذ یا تمدید مجوز از سازمان صمت 

 30 واحد در خصوص دریافت تسهیالت از بانک های عامل 
 3 واحد در خصوص شرکت گاز

 11 واحد در خصوص مسائل زیست محیطی 
 5 واحد در خصوص توزیع شرکت برق 

 2 واحد در خصوص دفتر فنی استانداری 
صنایع   ، فرهنگی  میراث  کل  اداره  خصوص  در  واحد   1  

دستی و گردشگری استان
 27 واحد در خصوص سازمان تامین اجتماعی 

 1 واحد در خصوص پلیس راهور
 1 واحد در خصوص اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 3 واحد در خصوص شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
 2 واحد در خصوص مسائل گمرکی 

 1 واحد در خصوص استاندارد 
 سایر موارد ذیل نیز طرح و مورد بررسی قرار گرفته است:

 تامین سوخت معدن سنگان 
 افزایش مواد اولیه پتروشیمی واحدهای فعال تولیدی 

بینی  پیش  براساس  سفارش  ثبت  در  کاال  میزان  بررسی   
برنامه تولید سال 98 واحدهای تولیدی

جهت  صنعتی  های  ذغال  شرکت  سفارش  ثبت  بررسی   
واردات گرافیت جامد

نحوه  و  آباد  امان  صنعتی  ناحیه  زمین  وضعیت  تعیین   
مدیریت پساب صنعتی 

  بررسی اراضی توسعه سرمایه گذاری شهرستان جغتای 
  مشکالت مربوط به تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر 

ارزش افزوده 



کار گروه ختصیص اشتغال استان )7 جلسه(

اهم موضوعاتی که در کارگروه تخصصی اشتغال طرح 
و مورد بررسی قرار گرفته، عبارت است از:

و  اشـتغال  خصـوص  در  اسـتان  هـای  برنامـه  ارائـه   
بخشـی و  دسـتگاهی  کار  تقسـیم  و  کارآفرینـی 

 ارائـه گـزارش اقدامات انجام شـده کمیته امـور اقتصادی 
پیرامون طـرح نجات 

 ارائـه گـزارش آخریـن میـزان جـذب تسـهیالت اشـتغال 
پایـدار روسـتایی و عشـایری اسـتان  

دیجیتال  از  استفاده  با  صنفی  مشاغل  تثبیت  طرح  ارائه   
در  اکسیر  فناوری  دنیای  دهنده  شتاب  توسط  مارکتینگ 
راستای کمک به اصناف مستقر در محالت هدف طرح نجات 
 بررسـی شـیوه نامـه فعالیـت پشـتیبان مشـاغل خانگـی 
در رشـته هـای پـرورش دام، طیـور و زنبـور عسـل جهـاد 

کشـاورزی 
 بررسـی عملکـرد اسـتان در جـذب منابـع اشـتغال پایدار 

روسـتایی و عشـایری 
 بررسـی وضعیـت اجـرای مصوبـات جلسـات کار گـروه 
در  کارشناسـی  گـروه هـای  و  اسـتان  اشـتغال  تخصصـی 

خصـوص اشـتغال اسـتان در شـرایط شـیوع کرونـا 
  ارائـه آخریـن تصمیمـات سـتاد مقابله با کرونای اسـتان 
و پروتـکل هـای بهداشـتی الزم الرعایـه مرتبط با کسـب و 

کارها توسـط نماینده دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد 
 بررسـی وضعیـت پایـش ایجاد اشـتغال در اسـتان و ثبت 

اطالعـات در سـامانه ملی رصد اشـتغال کشـور 

    جلسات گردهمایئ و هم اندییش:

هماهنگی و برگزاری جلسات گردهمائی و نشست تخصصی 
با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرائی و میزگردهای 
تخصصی و مطبوعاتی از دیگر  اقدامات دبیرخانه در طول 

این مدت بوده است که اهم آنها عبارتند از:
 جلسـه گردهمائـی اعضـاء با حضـور مدیر کل تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان به همراه معاونین ایشـان و بررسـی 
موضوعاتـی از قبیـل ضـرورت ایجـاد وحدت رویـه در هیات 
هـا و مراجع رسـیدگی به اختالف، مشـکالت مترتـب برماده 
7 قانـون کار، قوانیـن و آییـن نامـه هـای مشـاغل سـخت و 
زیـان آور و بررسـی راهـکار قانونی و نظامند جهـت انتخابات 

نماینـدگان در هیـات های حـل اختالف 
ارشـد  مدیـران  از  بـا حضـور جمعـی  نشسـت مشـترک   
عضـو انجمـن بمنظور بررسـی مشـکالت واحدهـای صنعتی 

پیرامـون تامیـن مـواد اولیـه از طریـق بـورس 
 نشسـت مشـترک اعضـاء هیـات رئیسـه و اعضـاء هیـات 
مدیـره انجمـن جوانـان کارآفریـن اسـتان بـا هدف اسـتفاده 
از تجربیـات پیشکسـوتان و توانمنـدی جوانـان در راسـتای 

اهـداف مشـترک سـازمانی و اصـل جانشـین پـروری 
ریاسـت سـازمان صمـت  بـا  اعضـاء   جلسـه گردهمائـی 
بمنظـور طـرح مشـکالت و پیشـنهادات در حـوزه صنعـت 
اسـتان و طـرح عمـده تریـن مشـکالت واحدهـای صنعتـی 
از جملـه؛ کنـدی فراینـد گـردش کار در سـازمان صمـت و 
نیـاز اساسـی بـه بازنگـری فرایندها؛ مشـکالت سـامانه های 
مرتبـط بـا سـازمان صمـت بویژه عـدم پاسـخگویی سـامانه 
بهیـن یـاب ؛ قیمـت گـذاری کاالهـای اساسـی تولیـد داخل 
متناسـب بـا هزینـه هـای تولیـد )شـکر(و درخواسـت تامیـن 
مالـی و تسـهیالت بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت مـواد اولیه 
 جلسـه گردهمائـی اعضـاء بـا حضـور مدیـر کل محیـط 
زیسـت اسـتان خراسـان رضـوی، معاونیـن و کارشناسـان و 
تشـریح رویکـرد اداره کل در سـاماندهی واحدهـای آالینـده 
 نشسـت مشـترک اعضـا کارگروه مالی و مالیاتـی انجمن با 
اعضـاء هیـات مدیره انجمـن صنفی کارفرمایی حسـابداری و 
انجمـن  پیشـنهاد  بررسـی  و  رضـوی  خراسـان  حسابرسـی 
مذکـور در خصـوص ارائـه خدمات مشـاوره در زمینـه قوانین 
مالیاتـی و سیسـتم هـای حسـابداری بـه اعضـاء حقیقـی و 

حقوقـی انجمـن مدیـران صنایع خراسـان 
 نشسـت تخصصـی »تحلیل و بررسـی چشـم انـداز اقتصاد 
ایـران« بـا همکاری مشـترک کمیسـیون هـای »صنعت« و 
»بهبـود فضای کسـب و کار« اتاق مشـهد با دعـوت از آقای 
دکتـر تیمـور رحمانـی عضـو هیـات علمـی دانشـکده اقتصاد 

دانشـگاه تهـران  بـا حضـور جمـع کثیـری از مدیـران عامل 
عضو و روسـای تشـکل های اسـتان 

 نشست تخصصی »عمق و پایداری بحران ارزی؛ تحریم ها 
و آینده اقتصادی کشور« با همکاری کمیسیون های تخصصی 
»صنعت« و »بهبود فضای کسب و کار« اتاق بازرگانی مشهد 
علمی  هیات  عضو  عاملی  جبل  دکتر  آقایان  سخنرانی  و 
مرکز  اقتصادی  پژوهشهای  معاون  قاسمی  دکتر  و  دانشگاه 

پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 
 جلسـات هـم اندیشـی و تعاطـی افـکار پیرامـون برگزاری 
هرچـه شایسـته تـر همایـش برندینـگ، برگـزاری جلسـات 
مشـترک بـا نماینـدگان سـازمان صمت، اسـتانداری و سـایر 
تشـکل های اقتصـادی بمنظـور ارائه گزارش اقدامـات انجام 
شـده توسـط دبیرخانـه دائمـی همایـش و بهـره منـدی از 

خردجمعـی و پیشـنهادات نماینـدگان مذکـور 
از  »حمایـت  پیرامـون  مطبوعاتـی  تخصصـی  نشسـت   
برندهـای ملـی« بـه مناسـبت برگـزاری ششـمین همایـش 
برندینـگ بـا حضور مدیـر کل دفتر هماهنگی امـور اقتصادی 
بازرسـی  و  نظـارت  معـاون   ، اسـتانداری خراسـان رضـوی 
صادرکننـدگان  اتحادیـه  رئیـس  اسـتان،  صمـت  سـازمان 
اسـتان خراسـان، رئیـس خانه صمت اسـتان، آقـای مهندس 
زیبایـی مدیـر عامـل شـرکت آس تـک و عضـو انجمـن ، 
آقـای مهنـدس چمنیـان عضو هیات رئیسـه ، دبیـر اجرائی و 

تعـدادی از اصحـاب رسـانه و خبرگـزاری هـا
 جلسـه گردهمائـی اعضا با حضـور مدیرکل آمـوزش فنی و 
حرفـه ای خراسـان و هیـات همراه، به مناسـبت گرامیداشـت 
هفتـه ملـی مهـارت . در ایـن گردهمائی طرح هـای »مهارت 
آمـوزی در محیـط کار واقعـی« و »کارورزی دانـش آموختگان 
دانشـگاهی در صنعت« و مزایای اسـتفاده از طرح های مذکور 

بطـور کامل تشـریح گردید. 
 نشست تخصصی آشنایی با موضوع » مالکیت فکری و توسعه 
برند در سطح بین المللی با تاکید بر نشان های جغرافیایی و تاثیر 
همایش  دائمی  دبیرخانه  با همکاری  توسعه صادرات«  بر  آن 
بازرگانی و گروه  اتاق  برندینگ و کمیسیون کشاورزی و آب 
بین المللی نوین زعفران با حضور خانم دکتر جوادی؛ کارشناس 

حقوق بین الملل )مشاور سازمان ملل( 
 جلسـه گردهمائـی اعضـاء با حضـور مدیر کل امـور مالیاتی 

اسـتان خراسـان رضوی ، معاونین و کارشناسـان ایشـان  
 جلسه مشترک با جمعی از مدیران واحدهای تولیدی چرمشهر 
به منظور تبادل نظر در خصوص مشکالت زیست محیطی منطقه 
چرمشهر  کارخانجات  پسماندهای  برای  ممکن  راهکارهای  و 



 جلسـه بـا مدیـر کل بهزیسـتی خراسـان بمنظـور تشـریح فعالیـت های بهزیسـتی اسـتان و مقرر گردیـد همکاریهـای اعضاء 
انجمـن در قالـب تفاهمنامـه فـی مابیـن انجمـن و اداره کل بهزیسـتی باز تعریـف و از پتانسـیل های مجموعه هـای صنعتی به 

نحو بهینه اسـتفاده شـود. 
 نشسـت مشـترک با حضور نمایندگان سـازمان های صمت و محیط زیسـت اسـتان و جمعی از اعضاء کار گروه آب و محیط 
زیسـت انجمـن و تبـادل نظـر در خصـوص بازنگری فراینـد صدور جواز تاسـیس و طرح توجیهـی صنایع با هـدف کاهش مدت 

صـدور مجوزهای نهائی
 برگزاری جلسات ادواری به صورت آنالین با مشارکت مدیران و صاحب نظران شرکت های فعال در صنایع مختلف تولیدی 
تحت عنوان »گفت و گو«. این جلسات با هدف تبادل نظر در خصوص مشکالت و چالش های پیش روی صنایع در شرایط 
کرونایی و بررسی راهکارهای برون رفت از آن برنامه ریزی شده است. در این جلسات حاضرین تهدیدها و فرصت های ایجاد 
شده را مورد تحلیل و گفت و گو قرار می دهند که مهمترین این جلسات را با مشارکت فعاالن صنایع غذایی؛ قطعه سازی؛ 
نساجی، پوشاک و چرم؛ صنایع برق و الکترونیک و سایر واحدهای تولیدی و مصرف کنندگان آهن و فوالد می توان نام برد.

   بازدیدهای گروهی: 

 بازدیـد و ارزیابـی فنـی و تخصصـی از سـایت پسـماند صنعتی واحدهای صنعتی مسـتقر در شـرکت شـهرک هـای صنعتی 
اسـتان اصفهان 

 باعنایـت بـه جلسـه بـا حضـور مدیـر کل تامیـن اجتماعـی اسـتان و ضـرورت تعامـالت اثربخـش بـا ذینفعـان و شـرکای 
اجتماعـی و بـا عنایـت بـه اعـالم آمادگـی آن اداره کل جهـت برگـزاری پنـل های مشـاوره در محـل بنگاههـای اقتصادی و 
واحدهـای تولیـدی، هماهنگـی و بازدیـد دبیر اجرائی از شـرکت های مشـهد فورجینگ؛ کاشـی تیما ، مجتمـع صنعتی طالیه 

و کاشـی فیـروزه و موسسـه صنعتـی گوشـت مشـهد در روسـای شـعبه 3 و 5 و 7 مشـهد و هیـات همراه 
 بازدید دوره ای از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی چناران و خیام )نیشابور( که از مشاوره کلینیک صنعت استان بهره 
مند شده اند از جمله؛ شرکت های شیر رز گلچین خراسان، گلبافت حریر توس، سپهر الستیک سناباد، پارت آریا صنعت شرق، 

صهبا تجارت اسپادان، میراب لوله طوس و شرکت های شهرک صنعتی خیام شامل ماشین سازی تراش ابزار نیشابور، ماشین 
سازی شرق صنعت پاشا، آب سنج شرق، صنایع متالورژی مهندس جالیر، پنبه خراسان، شهرفیروزه، نفیس پارت پیشرو نیشابور، 

الیی سفیدبافت خراسان، صنایع غذایی و بسته بندی شیرین پدیده آسیا و تعاونی کشاورزی دامداران پیشگام نیشابور
 بازدید دبیر اجرائی از شرکت های لیمون چینی آراد؛ صنایع قهوه پارت سازان؛ صنایع پخت مشهد؛ رضا نخ؛ صنایع غذایی 
کیان توس )بهرخ(؛ صنایع کاشی تیما؛ آریا بارون توس؛ زیتون آرشیا؛ نیان الکترونیک، پدیده انرژی پارسیان )پپکو(، صنایع 
پروفیل سینا شرق، فرآورده های لبنی سراجیان- حیدری )بشیر(، فرش پرشین مشهد، گروه صنعتی بازرگانی آریا کاوان اطلس؛ 

لعاب آذرخش مشهد، مشهد صدرا در حاشیه جلسه کار گروه ستاد تسهیل در معیت استاندار خراسان و هیات همراه 
 بازدید دبیر اجرائی و اعضاء کارگروه آب و محیط زیست از مجتمع صنعتی فوالد خراسان با هدف آشنایی با برنامه ها و اقدامات 

زیست محیطی مجموعه در حوزه های مختلف آب، پسماند و هوا 
 واکنش در شرایط اضطراری )پدافند غیر عامل( به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی در شرکت نفت زالپارس 

 بازدید اعضاء کارگروه آب و محیط زیست از شرکت صنایع پودر شیر مشهد و سازمان مدیریت پسماند شهرداری )مپ( و شرکت کمپوست
 بازدید اعضاء کارگروه آموزش از مجتمع صنعتی فوالد خراسان 

 بازدیـد اعضـاء کارگـروه بـرق و بهینه سـازی مصرف انرژی از شـرکت هـای نیان الکترونیـک و پارس زالپارس؛ ریسـندگی 
مشـهد و فـرش مشـهد بـا هدف آشـنایی با دسـتاوردهای شـرکت های مذکـور بویژه در حوزه بهینه سـازی مصـرف انرژی 

 بازدید تیم مدرسه مهارت های کسب و کار و کلینیک برند از شرکت های طوس فدک و موکت نگین و فرش پرشین

   مشارکت در مرامس و جلسات :

در طول سال های 1397 و  1398 و نیمه اول سال 1399 اعضاء هیات رئیسه، دبیر اجرائی، نمایندگان و کارشناسان 
انجمن در بیش از 175 جلسه و نشست تخصصی، مراسم و مناسبت هایی که توسط سازمان ها و نهادهای دولتی 
برگزار شده است، شرکت نموده اند. در این دیدارها اهم مسائل روز استان در حوزه صنعت، تولید، کار و اشتغال طرح 

و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته  است که بخشی از مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد: 
 اجالس دبیران شعب انجمن مدیران صنایع در تهران بمنظور ارائه عملکرد شعب در سال 97 و تبادل تجربه فی ما بین

 دیـدار نـوروزی اعضـاء هیـات رئیسـه و دبیر اجرائی با مدیر کل محیط زیسـت اسـتان؛ مدیـر کل امور مالیاتی اسـتان؛ مدیر 
کل تامیـن اجتماعـی اسـتان؛  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسـان و رئیس سـازمان صمت اسـتان. 

 دیـدار نـوروزی اعضـاء هیـات مدیـره انجمن مدیران صنایع و هیات رئیسـه شـعب و سـخنرانی دکتر مسـعود نیلی دسـتیار 
ویـژه سـابق ریاسـت جمهـوری در امـور اقتصـادی و اسـتاد دانشـگاه صنعتی شـریف در خصوص »عملکـرد اقتصـاد ایران در 

سـال 1397 و دورنمای آن در سـال 1398« 
 اولین همایش مشاهیر استارت آپی ایران با عنوان»داستان های شکست و موفقیت جوانان کارآفرین« با حضور دانش آموزان، 
دانشجویان، اعضاء هیات علمی دانشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع کسب و کارهای 

نوپا« به دعوت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد



و  کار  های  گروه  کارگران،  از  تجلیل  و  امتنان  جشنواره   
واحدهای تولیدی نمونه با حضور مقامات استانی و کشوری 
 جلسـات تخصصـی بـا آقـای دکتـر دژپسـند وزیـر امـور 
بانـک  ارزی  معـاون  پناهـی  آقـای  و  دارایـی  و  اقتصـادی 
مرکـزی جمهوری اسـالمی ایـران به منظور طرح مشـکالت 

صنعـت و انتظـارات فعـاالن اقتصـادی اسـتان 
 جلسـه مشـترک شـورای معاونین سـازمان صمت با حضور 
مدیـران تشـکل هـای ذیربـط و بررسـی آخریـن مسـائل و 
مشـکالت موجـود در بخـش های صنعـت، معـدن و اصناف 
بویـژه مشـکالت قطع گاز در شهرسـتان هایی کـه در انتهای 

خطوط گاز هسـتند. 
 جلسه معارفه ریاست سازمان صمت استان آقای مهندس 
مس فروش و تودیع و تقدیر از خدمات خانم مهندس علیرضائی 
 چهارمیـن اجـالس ملی فرهنـگ میزبانی ایرانی اسـالمی 
تحـت   حمیـدی  مهنـدس  آقـای  از  تجلیـل  مناسـبت  بـه 
عنوان»بـزرگ مـرد صنعت اسـتان« و خالـق برندهای فرش 
مشـهد ، چـرم مشـهد ، نان مزرعـه و . . . و رونمایـی از تمبر 

تمثیـل آقـای مهنـدس حمیدی
 ششـمین همایـش ملـی توسـعه پایـدار بـا رویکـرد بهبود 
محیـط کسـب و کار بـا محورهای بهبود محیط کسـب و کار 
و ارتقـای رتبـه ایـران در شـاخص انجـام کسـب و کار بانک 
جهانـی و بهبـود محیـط کسـب و کار و راهکارهـای ثبـات 

بخشـی بـه اقتصـاد ایران 
 گردهمایـی تولیدکننـدگان صنایـع غذایـی و بهداشـتی بـا 
حضـور مدیـر کل فرآورده های غذایی و آشـامیدنی سـازمان 
و  مدیـران  اسـتانداری،  اقتصـادی  کل  مدیـر  دارو،  و  غـذا 
روسـای دانشـگاه علوم پزشـکی مشهد، روسـای تشکل های 
بخـش خصوصـی و جمعـی از فعـاالن اقتصـادی و تجلیل از 

واحدهـای منتخـب صنعـت غذا و بهداشـت اسـتان 
 مراسـم  سـاالنه »جشـنواره امتنان« و تجلیل از کارگران، 

گـروه های کار و واحدهای نمونه اسـتان خراسـان 
بـا  روابـط عمومـی«  و  ارتباطـات   مراسـم »روز جهانـی 

رضـوی خراسـان  اسـتاندار  حضـور 
 مراسـم افتتـاح خـط تولیـد و زیـر سـاخت طـرح تولیـد 
W-Pack شـرکت پارسـیان ایمـن کیمیـا تولیـد کننـده 

اقـالم یـک بـار مصـرف پزشـکی
 مراسـم افتتاح واحد صنعتی پارس سـامان ایرانیان با حضور 
معـاون هماهنگـی، حقوقـی و امـور مجلـس وزارت صمـت
 مراسم افتتاحیه تعریض و بهسازی جاده حسن آباد و تحقق 
شهرک  در  مستقر  صنعتگران  دیرینه  مطالبه  و  درخواست 
صنعتی توس به همت شهردار مشهد و توصیه استاندار خراسان 
 مراسم افتتاحیه خط رنگ شرکت مهرکام پارس سایت خراسان 
با حضور مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو و هیات همراه

 مراسـم افتتاحیه طرح توسـعه شـرکت نیـان الکترونیک در 
چنـاران بـا حضور وزیر صمت و اسـتاندار خراسـان.

 مراسـم بزرگداشـت روز اصنـاف بـا حضـور رئیـس اتـاق 
اسـتانداری  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معاونـت  اصنـاف، 
خراسـان ، ریاسـت سـازمان صمـت و تنـی چند از مسـئولین 

اجرائـی اسـتان و تجلیـل از واحدهـای صنفـی نمونـه 
 مراسـم بزرگداشـت سردار سـلیمانی و تسـلیت کارآفرینان 

به اسـتاندار در کافـه کارآفرینی
 مراسـم تکریـم و تجلیـل از خدمات آقای مهنـدس خلیلی 
ریاسـت انجمـن مدیـران صنایـع در اتـاق بازرگانـی ایـران با 

حضـور آقـای جهانگیری معـاون اول رئیـس جمهور 
 مراسـم تودیـع آقـای تقی زاده خامسـی شـهردار اسـبق و 

معارفـه آقـای کالئـی شـهرداری جدید مشـهد 
ای«  حرفـه  بهداشـت  و  »ایمنـی  جهانـی  روز  مراسـم   
بـا شـعار نسـل ایمـن و سـالم بـا بهبـود ایمنـی و بهداشـت 

کارگـران جـوان و مقابلـه بـا کار کـودکان
 مراسم روز جهانی استاندارد با حضور استاندار و ریاست سازمان 
ملی استاندارد ایران وتجلیل از واحدهای  نمونه در حوزه استاندارد
 مراسـم روز خبرنگار در معیت رئیس سـازمان صمت استان 
و هیـات همـراه و جمعـی از اصحـاب رسـانه و خبرگزاری ها 

از جمله ایسـنا، تسـنیم، صبح امـروز و خبر فوری
 مراسـم رونمایـی از اسـتند نـورد سـاخت داخـل در سـال 
»حمایـت از کاالی ایرانـی« و تجلیـل از سـازندگان داخلـی 
بـه دعـوت شـرکت مجتمع فوالد خراسـان در محل شـرکت 
آلومینیـوم رضا. در راسـتای سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتی 
بـا هماهنگـی و حمایـت سـازمان صمـت، نمایشـگاه دائمـی 
سـاخت داخلـی صنعـت فـوالد در شهرسـتان نیشـابور ایجاد 
و برخـی قطعـات خارجـی ایـن مجتمـع در معـرض بازدیـد 

سـازندگان شهرسـتانی، اسـتانی و کشـوری قـرار گرفـت .
 نشست »کارآفرینان دیروز و استارت آپ های امروز« با حضور 
ریاست اتاق ایران، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
 نشست تخصصی »اکولوژی صنعتی در سازگاری با کم آبی« 
در حاشیه دومین جشنواره ملی فناوری های آب با حضور صاحب 
با هدف پاسخ به سوال »چگونه  نظران و متولیان صنعت و 
ساماندهی  باید  را  منفعت(  کسب  )پیشرانه  صنعتی  رقابت 
نمود تا نتیجه آن تخریب اکوسیستم و میحط زیست نباشد.
 نشسـت تشـکل هـای کارگـری ، کارفرمایـی و تعاونگران 
اسـتان بـا حضـور وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی . برای 
توسـعه اشـتغال و مهـارت افزایی باید انجمـن خیرین مهارت 
تاسـیس گـردد. روش هـای جدیـد ایجاد اشـتغال نشـان می 
دهـد غیـر از اتکا به منابع سـرمایه، با بکارگیری دیگر روشـها 
و تحریـک منابع محلی نیز می توان به اشـتغال دسـت یافت 

و ایـن موضوع در کشـورهای دیگر هم پذیرفته شـده اسـت.
 نشسـت قطعـه سـازان و تولیـد کننـدگان خودرو اسـتان با 
حضـور آقایان شـریعتمداری مقام عالـی وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت ؛ تقـی زاده شـهردار مشـهد ؛ پژمانفـر و شـیران 

نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی 
 نمایشـگاه کاشـی، سـرامیک و چینـی بهداشـتی در تهران 

بـه دعوت شـرکت کاشـی فیروزه مشـهد 
 هجدهمیـن جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولید 
بـا حضـور دکتـر رحمانـی وزیـر صمـت و آقای رزم حسـینی 

اسـتاندار خراسـان در محـل شـرکت نیـان الکترونیک 
 همایـش » درخودماندگـی اقتصـاد ایـران ، علـت هـا و 
راهکارهـا « بـا سـخنرانی دکتـر محمدرضـا رضـوی، علـی 
دینـی ترکمانـی و کمـال اظهـاری در اتـاق بازرگانی مشـهد
 همایـش »برندینـگ سـاختمانی« بـه میزبانـی کارگـروه 

جمعیـت سـازندگان مناطـق مشـهد 
 همایـش سـاالنه بزرگداشـت روز ملـی صنعـت و معـدن 
در اسـتان خراسـان و تجلیـل از پیشکسـوتان نمونـه اسـتان 
و واحدهـای منتخـب صنعتـی و معدنـی کشـوری و اسـتانی 

 همایش تخصصی »امنیت غذایی و رونق تولید«
 همایش ساالنه روز جهانی غذا و گردهمایی تولیدکنندگان 

صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان
 مراسـم تودیـع و معارفـه رئیـس اداره امـور شـعب بانـک 

ملـی در اسـتان خراسـان رضـوی 
 مراسـم آییـن رونمایـی از سـردیس و نامگـذاری جـاده 
شـهرک صنعتـی تـوس به نام مرحـوم »ایرج یـزدان بخش« 
بـا حضـور ریاسـت و اعضاء شـورای اسـالمی شـهر مشـهد، 

جمعـی از مسـئولین اجرائـی و فعالیـن اقتصـادی اسـتان 
بررسـی حـدود  بـه منظـور  اتـاق مشـهد   کمیتـه داوری 
اختیـارات اعضـاء خبـرگان بانکی اسـتان که توسـط ریاسـت 

بانـک مرکـزی منصـوب شـده انـد 
موضوع  با  جاری  سال  در  اقتصاد  ورزی  اندیشه  نشست    
»بررسی آثار و تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد استان« 

به دعوت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
 جلسـه مشـترک روسـا و دبیـران تشـکل هـای صنعتـی 
بـا حضـور آقـای پژمانفر رئیـس مجمـع نمایندگان خراسـان 
رضـوی بـه همـت آقـای مهنـدس مهـدی زاده مدیـر عامل 

شـرکت شـهرک هـای صنعتی اسـتان خراسـان
 جلسات ادواری خبرنگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی 

 جلسه نشان مشهد به منظور انتخاب فعاالن اقتصادی جهت 
دریافت نشان مشهد به پاس خدمات به شهر توسط شهردار 

 نشست هم اندیشی دبیران کمیسیون های اتاق بازرگانی مشهد به 
منظور ایجاد تعامل بیشتر کمیسیون ها با اعضاء اتاق و فعاالن اقتصادی

 اولین جلسه دبیرخانه ستاد برگزاری روز صادرات.



   جلسات ادواری و مالقات های دبیر اجرایئ

دیدار و مالقات دبیر اجرائی انجمن با مدیران مجموعه های 
صنعتی عضو و طرح موضوعات مورد عالقه طرفین بویژه 
در رابطه با حفظ و نگهداری و یا توسعه فضای کسب و کار 
و طرح مشکالت فراروی صنایع و همچنین جلسات هم 
اندیشی با فعاالن صنعتی و مدیران و مسئولین دستگاه ها 
و تشکل ها از جمله اقداماتی است که بخش عمده ای از 
زمان دبیرخانه را طی این مدت به خود اختصاص داده است. 
در این مجال به برخی از مهم ترین آنها اشاره می نماید:

 دیدار با معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی در خصوص فعال سازی کلینیکهای تخصصی 
کسب و کار بویژه فعال سازی واحدهای تعطیل و یا به ظرفیت 

رسانی برخی واحدهای نیمه تعطیل. 
 دیـدار بـا ریاسـت دبیرخانه شـورای گفت و گـوی دولت و 
بخـش خصوصـی اسـتان بـه همـراه تنی چنـد از اعضـاء کار 
گـروه روابـط کار و تامیـن اجتماعـی انجمـن پیرامـون آئیـن 
نامـه اجـرای قانون الـزام سـازمان تامین اجتماعـی به اجرای 
بندهـای »الـف« و »ب« مـاده 3 قانـون تامیـن اجتماعی در 
کمیسـیون سـتاد نظـارت و همچنیـن عضویـت نماینـدگان 
کارفرمایان در کمیسـیون کار و کارگری و تقاضای رسـیدگی 

در دبیرخانـه شـورای گفـت و گو
 دیدار با ریاسـت سازمان توسـعه تجارت ایران بمنظور ارائه 
گـزارش فعالیـت های شـش سـاله دبیرخانه دائمـی همایش 
برندینـگ و بررسـی ایجاد فرصت های همـکاری فی ما بین
حـوزه  در  مشـاور  اسـفرجانی،  شـهرزاد  خانـم  بـا  دیـدار   
خصـوص  در  نظـر  تبـادل  بمنظـور  تبلیغـات  و  ارتباطـات 
در  زمینـه هـای همـکاری  و  برندینـگ  هفتمیـن همایـش 
کلینیـک تخصصـی برنـد و همچنیـن کسـب اطالعـات در 

ارزیابـی  جهـت   BAV مـدل  خصـوص 
 دیـدار بـا ریاسـت هیات مدیره انجمن شـرکت هـای فنی، 
مهندسـی و مشـاوره ای خراسـان رضـوی و اخـذ نظـرات 
ایشـان در خصوص همکاری های مشـترک دو تشـکل و هم 
افزایـی بـه منظـور ارائـه خدمـات هـر چـه موثرتر بـه اعضاء
 دیدار و مالقات با ریاسـت و تنی چند از مسـئولین سـازمان 
بسـیج مهندسـین صنعتـی خراسـان رضـوی بـه منظـور هم 
افزایـی در خصـوص برنامـه هـای کلینیک صنعـت و عارضه 
یابـی واحدهـا و همچنیـن گـروه کاری تامین مالـی، بانکی و 

تسـهیالت ذیـل کار گروه تسـهیل و رفع موانـع تولید 
 نشست با نمایندگان شبکه توسعه اجتماعی رسالت، شبکه 
مذکور ساختاری مردم نهاد و غیر دولتی است که با گرد هم 
آمدن چند سازمان برای تحقق بخشیدن به سه هدف )توسعه 
با  اجتماعی(  کارآفرینی  و  الحسنه  قرض  اجتماعی،  همیاری 

رویکرد تغییر سبک زندگی افراد پایه گذاری شده است.
 جلسـه مشـترک بـا سـتاد پایش اقتصادی سـپاه امـام رضا 

)ع( بـا دبیرخانـه کار گـروه تسـهیل و رفـع موانع تولید
 دیدار و مالقات با مدیر مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد 
و تبادل نظر در خصوص پتانسیل های طرفین جهت برقراری 
ارتباط میان استارت آپها و سرمایه گذاران و طرح مشکالت 
آپ  استارت  مسیر  از  راهکار  بهترین  شناخت  جهت  صنایع 
 جلسه با معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی 
متوسط  و  واحدهای کوچک  در خصوص مشکالت  خراسان 
و نحوه استفاده از پتانسیل گروه کاری تامین مالی، بانکی و 

تسهیالت ذیل کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید. 
 جلسـه بـا نماینـدگان کافـه کارآفرینـی بـه منظـور تبـادل 
نظـر در خصـوص برگزاری رویـداد انتقال تجربـه با همکاری 

شـاخه جوانـان انجمن 
 دیـدار بـا نماینـده معاونـت برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه 
انسـانی شـهرداری مشـهد بمنظور هماهنگی جهت برگزاری 
نشسـت هـای کارشناسـی فصلـی  و تبادل نظـر در خصوص 
سـاز و کارهـای الزم بـرای تحقـق اهـداف تفاهـم نامـه فی 

مابیـن انجمن و شـهرداری 
 جلسه با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و طرح مشکالت 
تامین خودرو جهت صادرات محصوالت فوالدی به افغانستان. 
 جلسه با معاون فرهنگی شهرداری مشهد بمنظور تبادل نظر 
جهت شناسایی فعاالن اقتصادی که در سال جاری اقدامات 
ارزشمند و ماندگاری برای شهر انجام داده اند، جهت تقدیر از 

ایشان و ارائه »نشان مشهد« به عنوان یادبود به ایشان  
 جلسـه بـا دبیـر انجمـن کشـتارگاه هـای طیـور اسـتان و 
در  گـذاری  سـرمایه  هـای  فرصـت  خصـوص  در  مذاکـره 
اسـتان  در  دام  آالیـش  و  فرعـی کشـتارگاهها  محصـوالت 
 جلسـه بـا آقای طالبی کارشـناس محیط زیسـت سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان و تبـادل نظـر در خصـوص 
اسـتفاده بهینـه از پتانسـیل هـای انجمن در جهـت کمک به 

بهبـود وضعیـت زیسـت محیطی صنایع اسـتان
 دیـدار بـا آقـای رحیمـی مدیـر کارخانه شـرکت بـه صبا و 
طـرح موضوعات مختلفـی که ضـرورت دارد از طرف انجمن 

مورد رسـیدگی قـرار گیرد. 
سرابندی  و  زاده  مهدی  محمد  مهندس  آقایان  با  دیدار    
نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی خراسان و تبادل نظر 
در خصوص راهکارهای بهره برداری بهینه از ظرفیت کلینیک 

برند انجمن با حمایت کلینیک صنعت شرکت شهرک ها 
 دیدار با آقای مهندس نعیم آبادی مدیر عامل شرکت امواج گستر 
نوین عضو جدید انجمن و تبادل نظر در خصوص پتانسیل های 

شرکت مذکور در زمینه زیرساخت های شبکه و فناوری اطالعات 
 دیدار با مدیریت شرکت هلدینگ نگین توس و تبادل نظر 
صادراتی  های  پتانسیل  شناسایی  راهکارهای  خصوص  در 
برای  افزوده  ارزش  خلق  منظور  به  انجمن  عضو  شرکتهای 

محصوالت تولیدی با استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات 
 دیـدار بـا آقـای مهنـدس پویان و هیـات همراه بـه منظور 
تشـریح برنامـه های پروژه توریسـم درمانی توسـط ایشـان 

 دیدار با آقای شجاعی سرپرست جدید شرکت شهرکهای 
صنعتی خراسان رضوی به منظور ابالغ مراتب تبریک انجمن
 دیدار با آقایان صفا نیکو رئیس جدید اداره امور شعب بانک 
ملی در استان خراسان؛ جهانبانی مدیر جدید امور شعب بانک 
و  بانک صنعت  مدیریت شعب  زاده  استان و حسن  صادرات 
معدن در استان خراسان و تبادل نظر در خصوص راهکارهای 

کمک به واحدهای تولیدی عضو انجمن 
 دیـدار بـا نماینـدگان جمعیـت سـازندگان مشـهد و تبـادل 
نظـر در خصـوص همکاریهـای مشـترک میـان دو تشـکل 

 نشست با مدیر عامل صندوق سالمت ثامن و تبادل نظر در 
خصوص کمک به شرکتهای دانش بنیان جهت تامین مالی 

بویژه از طریق کمک به ایشان جهت ورود به بازار سرمایه 
 دیـدار بـا رئیس کل و رئیـس بازاریابی بانـک ملی مرکزی 
مشـهد و طـرح موضـوع امـکان بهـره منـدی شـرکت های 
تولیـدی از تسـهیالت خرید دین تا سـقف 18 میلیـارد تومان
 دیـدار بـا مدیر عامل شـرکت بینـا باتری نوین پـردازان در 
خصـوص برندینگ شـرکت مذکور و بهره مندی از پتانسـیل 
کلینیـک تخصصـی برند تحـت نظر کلینیک صنعت شـرکت 

شـهرک هـای صنعتی خراسـان رضوی 
 دیدار با نماینده اسبق کارگران در تشکل های کارگری استان و 
تبادل نظر در خصوص وضعیت کارگران واحدها در بحران کرونا 
 دیـدار بـا آقایـان دکتر بهـزاد معـاون بازرگانـی و مهندس 
امـور شـهرداری هـای سـازمان  تهرانـی مدیـر هماهنگـی 
همیـاری شـهرداری های اسـتان خراسـان به منظور بررسـی 
پتانسـیل هـای طرفیـن جهـت تعریـف همـکاری هـای آتی 

بویـژه در حـوزه برندینـگ محصـوالت شـهرهای اسـتان 
 دیـدار و مالقـات با مدیران شـرکت های شـهر بابانا، تماته 
)خوشـاب(، صنایـع آهن و فوالد تـوس، داده پـردازی آموت، 
گـروه تولیـد پزشـکی ورید، صنایـع غذایـی نازنیـن ) پالوما(، 
شـهنور شـمس، آریـا گـراپ پـارت؛ تـوس راهبـرد بنیامیـن، 
همکاران سیسـتم خراسـان، لعاب مشـهد، بیمه رازی؛ مجتمع 
صنعتـی فـوالد خراسـان و مدیـر منطقـه پایانـه گاز شـرکت 
فـرگاز را نیـز مـی تـوان بـه مجموعـه جلسـات فـوق افزود.  



    مسینار و کارگاه های آموزیش: 

 1399 سال  اول  نیمه  در  و   1398 و   1397 سال  در 
با  وبینار  و  آموزشی  دوره  کارگاه،  سمینار،    59 تعداد 
حضور 1464 نفر شرکت کننده و 10591 نفر ساعت 
آموزش توسط واحد آموزش انجمن با همکاری سازمان 
فنی و حرفه ای استان و حمایت شرکت شهرک های 

صنعتی خراسان به شرح ذیل برگزار شده است: 
    سمینار آموزشی »مزیت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار« 

 کارگاه آموزشی » تحقیقات بازار« 
 دو دوره آموزشی »ارزیابی و طبقه بندی مشاغل« 

 دو دوره آموزشـی »مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی« 
  دو کارگاه » مدیریت عملکرد و بهبود بهره وری کارکنان« 
 دو کارگاه آموزشـی »تهیـه و تکمیـل اظهارنامـه مالیاتی« 
 دو کارگاه تخصصی »تکنیک های حل مسئله و تصمیم گیری« 
 دوره آموزشـی » دانـش بکارگیـری مـواد ضـد خوردگی و 

ضد رسـوب در تاسیسـات « 
 دوره آموزشی »انبارداری و مدیریت انبار« 

 دوره آموزشـی »آشـنایی با تجهیزات و اسـتانداردهای بین 
المللی سیسـتم هـای اعالم حریق ویـژه صنایع« 

 دوره آموزشی »آیین نامه نگارش و مکاتبات اداری« 
 دوره آموزشی »تحلیل و بررسی صورت های مالی«  

 دوره آموزشی »تدوین برنامه و بودجه مقدماتی« 
 دوره آموزشی »مدیریت دانش در سازمان ها« 

 دوره آموزشـی »مدیریـت هدفمنـد منابـع و مصـارف در 
 »IPABS سـازمان هـا مبتنـی بـر متدلـوژی

 دوره آموزشـی »نـکات کلیـدی و مـواد قانونـی مهـم و 
اجتماعـی«  تامیـن  و  قوانیـن کار  کاربـردی در 

 سـمینار »تحلیـل رونـد اقتصادی کشـور« با حضـور آقای 
دکتـر محمد قاسـمی، معاون مرکـز پژوهش هـای اقتصادی 

اسالمی  مجلس شـورای 
 سـمینار »تحلیلـی بـر بودجه کشـور و چشـم انـداز اقتصاد 
ایـران در سـال جدیـد« بـا حضـور دکتـر تیمـور رحمانـی، 

تحلیلگـر و پژوهشـگر اقتصـادی 
 سمینار »عوامل موثر با نرخ ارز و تاثیرات آن بر بخش های 
محمدحسین  دکتر  آقای  با سخنرانی  اقتصاد کشور«  مختلف 
و  بررسی  منظور  به  اقتصادی  گر  تحلیل  و  پژوهشگر  ادیب 
؛  یا واقعیت  ارز، توهم  تحلیل کارشناسانه یکسان سازی نرخ 
تحوالت سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن بر نرخ ارز ؛ استراتژی 

بقا در شرایط پیش رو 
 »ORBITAL ATK سمینار »کار تیمی در شرکت 

 سـمینار آموزشـی »هرآنچه مدیران عامل و مدیران کسـب 

و کار بایـد  در خصـوص حقـوق مالکیـت فکـری بداننـد« 
 سمینار آموزشی »آنالیز بازار و استراتژی های فروش« 

 سـمینار آموزشـی »بایدها و نبایدهای مرتبط با حسابرسـی 
بیمـه ای تامین اجتماعی« 

 سـمینار آموزشـی »بحران های زیسـت محیطی ناشـی از 
آلودگـی هـوا و اثرات آن بر سـالمت« 

 سـمینار آموزشـی »بررسـی آییـن نامـه مـاده 219 قانـون 
مالیـات های مسـتقیم« 

و  ها  بخشنامه  مهمترین  »بررسی  آموزشی  سمینار   
دستورالعمل های مالیاتی منطبق با قانون مالیات های مستقیم« 
 سمینار آموزشی »بیمه های مسئولیت مدنی ویژه مدیران« 
 سـمینار آموزشـی »تهیـه و تنظیم اظهارنامه هـای مالیاتی 

براسـاس عملکرد سال 1398« 
 سـمینار آموزشـی »رفـع تعهـدات ارزی و بررسـی وضعیت 

ارزی صادرکننـدگان و واردکنندگان«
 سـمینار آموزشـی »روش های نوین تامین برق در صنایع« 
 سه دوره آموزشی » آداب و اصول تشریفات و پذیرایی « 

 سه دوره آموزشی »Excel کاربردی« 
 سه دوره آموزشی »استانداردهای جدید حسابداری« 

 سـه دوره آموزشـی »آشـنایی بـا معیارهـای ارزیابـی برنـد 
جهـت تکمیـل پرسشـنامه و تدویـن مسـتندات مـورد نیاز« 
 سـه دوره آموزشـی »قوانین و مقرات پولشـوئی در ایران و 

جهان و بررسـی آثـار مالیاتی آن« 
 سـه دوره آموزشی »مهارت های مسـئولین دفاتر مدیران« 

 سه سمینار تخصصی »مالیات بر ارزش افزوده
 کارگاه »بررسـی جدیدتریـن تغییرات روش های محاسـبه 
اسـتهالک مطابـق ماده 149 قانـون مالیات های مسـتقیم « 
 BAV کارگاه آموزشـی » اصـول و فراینـد اسـتفاده از مدل 

برند(«  ارزیابـی  )مدل 
 کارگاه آموزشـی » بررسـی مهمتریـن بخشـنامه هـا، آئین 
نامـه هـا و دسـتور العمـل هـای مالیاتـی منطبـق بـا قانـون 

مالیـات هـای مسـتقیم « 
 کارگاه آموزشی »حسابداری مدیریت و بهای تمام شده کاال«  
 وبینار آموزشی » آشنایی با الزامات قانونی سیستم مدیریت انرژی« 
 وبینـار آموزشـی »اهمیـت ممیـزی انـرژی تجهیـزات و 

در صنعـت«  فرایندهـا 
 وبینـار آموزشـی »بقـا و حیـات سـازمان در دوران عـدم 

  »)COVID-19( قطعیـت 
 وبینار آموزشی »تهیه و تنظیم صورت های مالی« 

براساس  ریسک  مدیریت  »سیستم  آموزشی  وبینار   
 »ISO 31000:2018«استاندارد

   کارگروه های کارشنایس : 

مدت  این  طول  در  انجمن  کارشناسی  های  کارگروه 
با اختصاص 4217  و  برگزار نموده  تعداد 218 جلسه 
نفرساعت کار، کارشناسی موارد ذیل را مورد بررسی و 

تبادل نظر قرار داده اند.

  کارگروه ارتقاء سالمت کار )42 جلسه( 
کارگروه ارتقا سالمت کار بخش عمده ای از توان و 
انرژی خود را در راستای برقراری تعامالت هدفمند 

با دیگر ذینفعان حیطه سالمت در فضای داخلی و 
خارج از انجمن نموده است. 

 ارائـه تجـارب و درس گیری از حوادث و تحلیل و بررسـی 
علـل آنهـا در مجموعه های صنعتی و آسـیب شناسـی و ارائه  
راهکارهـای پیشـگیرانه، بخش دیگـری از اقدامـات کارگروه 

اسـت که به شـرح ذیل انجام شـده اسـت:
 حادثـه درگیـر شـدن دسـت بـا دسـتگاه قوطـی پرکـن و 

جراحـت شـدید فـرد حـادث شـده 
 حادثه سـقوط فرد به همراه باالبر سـاختمانی و فوت کارگر

 حادثه سقوط سازه های ناپایدار
 حادثـه مرتبـط بـا برق گرفتگـی در حین عملیـات تعمیر و 

نگهداری منابع روشـنایی
 حادثـه مرتبط با عملیات حفاری و گودبرداری در محل کار
کانال  در  کش،  لجن  خدمات  کارگر  باختن  جان  حادثه   
مذکور فرد  جان  نجات  برای  نشان  آتش  مامور  و  فاضالب 
 حادثـه ناشـی از انفجـار در محیـط بسـته، نشـت گاز و 

مونوکسـیدکربن گاز  بـا  مسـمویت 



 حادثه ناشی از سقوط در چاله ی آسانسور 
 حوادث مرتبط با لیفتراک

 حادثـه درگیـری دسـت در هنـگام کار با قطعـات متحرک 
ماشـین آالت بسـته بندی

 تدارک بازدیدهای سـالمت محور از جمله بازدید از شرکت 
صنایع پودرشـیر مشـهد و نشسـت مشـترک با تیم سالمت و 
آشـنایی با فعالیت دپارتمان ایمنی و سـالمت شـرکت مذکور 
و مانـور واکنـش در شـرایط اضطراری )پدافند غیـر عامل( به 
مناسـبت روز آتـش نشـانی و ایمنـی در شـرکت نفـت زال
 ارائـه مباحـث آموزشـی متناسـب بـا رویدادهـا و مناسـبت 
هـای مختلـف از دیگـر فعالیـت هـای کارگـروه اسـت کـه 

شـامل  مباحـث ذیـل مـی باشـد:
 آشـنایی با اسـتانداردهای ایمنی و بازرسی فنی آسانسور ها

 ایمنی در برابر زلزله
 راهکارهـای پیشـگیری و کنتـرل خشـونت در محل کار و 

نقـش آن در ارتقـای سـالمت روان کارکنان
 تاثیـر جامعـه پذیـری مناسـب و هدایـت شـدة کارکنان در 

ارتقـاء سـالمت و بهـره وری محیط کار 
 آشنایی با آئین نامه ایمنی پیمانکاران

  انتقال تجربه و گزارش عملکرد واحدهای ایمنی و سالمت 
مجموعـه هـای عضـو از دیگـر مواردی اسـت که بخشـی از 
زمـان جلسـات را بـه خـود اختصـاص داده اسـت از جملـه:
 ارائـه گـزارش عملکرد خدمات ایمنی و بهداشـتی شـرکت 

شـیر پگاه خراسان 
 ارائـه گـزارش اقدامـات انجام شـده توسـط واحـد خدمات 

ایمنـی و بهداشـتی شـرکت زال پارس 
 ارائـه گـزارش عملکرد خدمات ایمنی و بهداشـتی شـرکت 

صنایع پودر شـیر مشـهد 
 ارائـه گـزارش عملکرد خدمات ایمنی و بهداشـتی شـرکت 

سـیمان مشهد 
اولیه  حقوق  به  نسبت  افراد  آگاهی  به ضرورت  عنایت  با   
و اساسی خویش که می تواند در ساماندهی نیازهای آنان و 
دستیابی به اهداف و برنامه های سالمت افراد نقش مهمی 

ایفا نماید، مباحث ذیل توسط اعضا ارایه گردیده است:
 آشنایی با حقوق بیماران

 آشنایی با حقوق کودکان و فرزندان
 مهارت های تاب آوری و مدیریت خشم 

 مهارت های مذاکره و متقاعد سازی 
 نقـش مهـارت هـاي نویـن زندگـي در ارتقـاي سـالمت 
محیـط کار و کارکنـان و بهبـود عملکـرد و بهـره وري آنـان 
در سـال 1399 بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا و خطـر ابتال 

شـاغلین مجموعـه هـای تولیـدی، عمده وقت جلسـات حول 
بررسـی و تبـادل نظـر در خصوص مدیریت بیمـاری کرونا در 
محیـط های کاری؛ آشـنایی با معیارهای سـازمانی بهداشـت 
جهانـی در برقـراری یا لغـو پروتکل های بهداشـتی جامعه در 
جریان مدیریت بحران پاندمی کووید 19 برگزار شـده اسـت.

   کارگروه مدیریت و هبینه سازی مرصف انرژی  
   )25 جلسه(

و  دانش  از  مندی  بهره  با  آموزشی  سمینارهای  ارائه 
از  ای  ذیل بخش عمده  موضوعات  با  اعضاء  تخصص 

فعالیت های کارگروه در طول این مدت می باشد:
در  رسـوب  و  خوردگـی  آمـدن  بوجـود  دالیـل  بررسـی   

آنهـا کنتـرل  و  پیشـگیری  هـای  راه  و  تاسیسـات 
 راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی با موضوع روشنایی

 بهینه سازی انرژی در سیستم های بخار
 استفاده از تکنیک ترموگرافی در بهینه سازی مصرف انرژی

 چیلرهای تراکمی سانتریفوژ
 WHR تکنولوژی 

اصـول کار، بهـره بـرداری، تعمیـرات، سـرویس و نگهـداری 
ترانسـفورماتورهای توزیـع در بهینه سـازی مصـرف انرژی و 

پسـت هـای کمپکت 
 بهینه سازی مصرف انرژی فن ها در صنایع 

 اینورتر و کاربرد آن در صنایع 
 مانیتورینـگ صنعتـی بـا رویکـرد افزایـش بهـره وری در 

تولیـد و مدیریـت مصـرف انـرژی 
پـارس سـامان  از شـرکت  بازدیـد تخصصـی   تـدارک و 
و  زالپـارس  مشـهد؛  فـرش  الکترونیـک؛  نیـان  ؛  ایرانیـان 
ریسـندگی مشـهد و ارائـه پیشـنهادات کارگـروه در جهـت 
بهبـود وضعیـت مصـرف انـرژی در مجموعـه  هـای مذکـور 
و صـرف بیـش از 100 سـاعت کار کارشناسـی در خصـوص 
ممیـزی شـرکت فـرش مشـهد از فعالیـت هـای قابـل توجه 

کارگـروه  مدیریـت انـرژی مـی باشـد.

  کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی )29 جلسه(

به  همواره  کار  روابط  کارگروه  جلسات  زمان  از  بخشی 
ارائه اخبار جدید و بررسی موضوعات مطروحه در پرونده 
های هیاتها و مراجع حل اختالف اداره کل کار و سازمان 
تامین اجتماعی اختصاص داده می شود. بخش دیگری از 
زمان جلسات نیز صرف بررسی آیین نامه ها، بخشنامه ها 
و آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
مورد  مدت  این  طول  در  که  مواردی  مهمترین  میشود. 
بررسی و و اکاوی قرار گرفته است به شرح ذیل می باشد:

 رای شماره 3328 در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حق 
سنوات پرسنل 

 رای شماره 2899 در خصوص ابطال آیین نامه بکارگیری 
مسئول ایمنی در کارگاه

پیمانکاری که   رای شماره 1847 در خصوص قراردادهای 
مشمول پرداخت حق بیمه اند

اناث  ورثه  مستمری  تعلق  خصوص  در   791 شماره  رای   
متوفی از تاریخ فوت مورث

 تبصره یک و دو  ماده 7 قانون کار؛  ماده 10 قانون نوسازي؛ 
ماده 160 قانون انتخابات نمایندگان مراجع 

 پیش نویس اصالحیه قانون بازنشستگی در خصوص مشاغل 
سخت و زیان آور و همچنین آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور 
 دستور العمل شماره 22 روابط کار و سایر آیین نامه های مرتبط 
با حوزه روابط کار شامل محاسبات نوبت کاری؛ ماموریت و...

 بررسی و تبادل نظر در خصوص فصل 12 آیین دادرسی

   کارگروه آموزش  )24 جلسه( 
با عنایت به لزوم ارتقا دانش و به روز رسانی اطالعات 
و بهره مندی از متدهای جدید آموزش، کارگروه آموزش 
عمدتا تالش خود را بر توانمند سازی اعضا و ارتقا دانش 
و مهارت مسئولین آموزش معطوف نموده است از جمله: 
 ارزیابی ریسک های مرتبط با آموزش با عنایت به استاندارد 
»نیازسنجی«،  های  ریسک  شامل   ISO  9001:2015

»برنامه ریزی« و »طراحی و اجرا«
تامیـن  بنـدی  رتبـه  و  ارزیابـی  هـای  شـاخص  تدویـن   
دهـی( وزن  و  امتیازبنـدی  ؛  تعاریـف   ( آمـوزش  کننـدگان 
 ارائه مبحث »الزامات خدمات یادگیری در سازمان ها با بهره 
مندی از استاندارد ISO 29990« توسط خانم مهندس چمبری 

 ارائه مبحث »مدیریت دانش در سازمان ها«  
 ارائه مبحث مربوط به مهارتهای زندگی و اجرای تست های 
تست  و   )NEO(، )DISC( دیسک  تست  جمله  از  مربوطه 
در  واحدها  آموزش  مسئولین  توانمندسازی  هدف  با   MBTI

شناسائی ابزارهای شخصیت شناسی پرسنل 

   کارگروه محیط زیست و آب )35 جلسه( 

شرایط  با  متناسب  جلسه  هر  زیست  محیط  کارگروه 
موجود، مباحث و اخبار روز حوزه محیط زیست و همچنین 
قوانین و الزامات زیست محیطی را ارائه و مورد بحث و 



تبادل نظر قرار داده است که اهم آنها عبارتند از:
 ماده 20 آئین نامه مدیریت پسماند و خوداظهاری 

 ماده 38 قانون آلودگی خاک 
 مـوارد قانونـی مرتبـط بـا امحـاء پسـماند ویـژه و سـایر 

صنعتـی پسـماندهای 
 مبحث قانون هوای پاک 

 دستور العمل »مشاغل سبز« 
 الزامـات گـروه های HSE اسـتان در حوزه محیط زیسـت 
بـا حضـور خانـم دکتـر رضائـی کارشـناس مسـئول دفتـر 

ارزیابـی محیط زیسـت 
 قوانیـن جدیـد محیـط زیسـت شـامل : قانـون حفاظـت 
از خـاک، ضوابـط و اسـتانداردهای زیسـت محیطـی تخلیـه 
جمـع آوری، انتقـال، تصفیـه و امحـای انـواع لجـن فاضالب 
و دسـتورالعمل انتخـاب واحدهـای صنعتـی سـبز بـا حضـور 

سـرکار خانـم نـدا مسـئول واحـد HSE سـازمان صمـت 
 بررسـی مصوبـه حمایـت صندوق محیط زیسـت از صنعت 

در سال 1399 
 ارائـه سـمینارهای آموزشـی بـا بهـره منـدی از دانـش و 
از  دیگـری  بخـش  ذیـل  موضوعـات  بـا  اعضـاء  تخصـص 

فعالیـت هـای کارگـروه در طـول ایـن مـدت مـی باشـد:
 مبحث »پالستیک های زیست تخریب پذیر« 

 مبحث»کنوانسیون بازل«
  مبحث »راهکارهای بهینه سازی و نوسازی سیستم های کاهش 
آالیندگی واحدهای صنعتی در راستای الزامات زیست محیطی«

 مبحث »بازچرخانی آب«
 مبحث »مدیریت پسماند«

 مبحث »چالش های زیست محیطی در صنایع«
  از دیگـر فعالیـت هـای کارگـروه، انتقال تجربـه و معرفی 
اقدامـات زیسـت محیطـی مجموعـه هـای صنعتی به شـرح 

ذیـل می باشـد: 
 ارائه اقدامات زیست محیطی شهرک صنعتی توس

 ارائه خدمات مهندسی محیط زیست صنایع پودر شیر مشهد 
 ارائـه گـزارش جامـع اقدامـات زیسـت محیطـی مجتمـع 

کارخانجـات سـیمان شـرق 
مجتمـع  محیطـی  زیسـت  اقدامـات  تشـریح  و  معرفـی   

خراسـان  فـوالد  صنعتـی 
 معرفی و تشریح اقدامات زیست محیطی شرکت رینگ سازی مشهد  
 تشـریح خدمـات آموزشـی قابل ارائه توسـط سـازمان مپ 

پسـماند( شهرداری  )مدیریت 
 معرفـی خدمـات قابـل ارائـه توسـط شـرکت هـوای پاک 
اندیشـان ژرف بیـن پـاژ ، فعـال در حـوزه نمونـه بـرداری و 
گـزارش دهـی پارامترهای محیط زیسـتی واحدهـای صنعتی 

و آزمایشـگاه معتمـد محیط زیسـت 

و  نمایندگان  از  دعوت  و  کارفرمایي  جلسات  در  حضور   
پیگیری  موضوع  با  زیست  محیط  کل  اداره  کارشناسان 
ارائه  و  صنعت  و  زیست  محیط  حوزه  بخصوص  مشکالت 
پیشنهادات و راهکارهای زیست محیطی از دیگر فعالیت های 

کارگروه در طول این مدت می باشد.

   کارگروه مایل و مالیایت )18 جلسه( 
در جلسات کارگروه مالی و مالیاتی عمدتا تالش شده 
است که بخشنامه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته 
و موارد مهم آن نیز از طریق سایت، کانال های مجازی و 
تلگرام انجمن اطالع رسانی شود که اهم آنها عبارتند از: 

در  تاریـخ 1398/6/11  بخشـنامه شـماره 516/98/200   
خصـوص نحوه برگشـت ارز حاصـل از صادرات در سـال 98 

و نحـوه رفـع تعهـد ارز صادراتـی در سـال 97 
 بررسی الیحه بودجه سال 99 کل کشور 

 اعـالم مصادیق مـاده 16 آیین نامه هیات های تشـخیص 
مطالبـات تامین اجتماعی 

 بررسی احکام مالیاتی بودجه سال های 1398 و  1399 
 بررسـی بخشـنامه های سـازمان امور مالیاتی در خصوص 

تراکنش هـای بانکی
 بررسی شیوه تقسیط پلکانی دیون معوق کارفرمایان مدیون 
در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  اخیـر  مصوبـات  بررسـی   

افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  قانـون  خصـوص 
 بررسی آیین نامه جدید ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

   تبیین نحوه رفع تعهد ارزی صادر کنندگان در سال های 97 و 98 
 رای هیـات عمومی دیوان عدالـت اداری در خصوص عدم 
تعلـق مالیـات بـه مزایای رفاهـی کارکنان بخش غیـر دولتی 

 شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی 
 الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم مورخ مهر ماه 1398 
 مصوبات شـورای عالـی هماهنگی اقتصادی سـران قوا در 

خصـوص رفع مسـائل مالیاتی
 بررسی بخشنامه 11 جدید - درآمد و ملحقات آن 

  بررسی پیرامون تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 
 بخشـنامه الحـاق و نحـوه اجرای مـواد 16 و 17 آئین نامه 

هیـات های تشـخیص مطالبات تامیـن اجتماعی 
 بررسـی مصوبـات اخیر دولت در خصـوص معامالت ارزی 
و صـادرات کاال و نیـز بررسـی تبعات مالیاتی ناشـی از صدور 

این مصوبـات برای فعـاالن اقتصادی 
 بررسـی بخشـنامه سـازمان تامیـن اجتماعـی در خصوص 

آئیـن نامـه بخشـودگی جرائـم کارفرمایان خوش حسـاب 
 بررسـی مشـکالت مودیانـی که در سـنوات قبـل اقدام به 
صـادرات کاال نمـوده ولـی بـه دلیل عـدم ارائه صورتحسـاب 

خریـد، مشـمول مالیـات حـق العمکاری می شـوند . 
 بررسـی پیرامـون معافیت تبصره یـک ماده 190 ق. م. م و 

بخشـنامه جدید سـازمان امور مالیاتـی در این مورد 
 بررسی جریمه مالیات حق تمبر موضوع ماده 51 ق. م. م 

)مالیات افزایش سرمایه(
 درخواسـت اصـالح و تمدیـد مهلـت مقـرر در مـاده 10 
اصالحـی آئیـن نامه اجرائی موضـوع ماده 17 قانـون حداکثر 

اسـتفاده از تـوان تولیدی

   کارگروه امور بین امللل و توسعه صادرات) 39 جلسه( 
در طول این سال ها بخش عمده ای از زمان جلسات 
کارگروه صرف بررسی اخبار روز اقتصادی و تحلیل آنها 
گردیده است که اهم این موضوعات به شرح ذیل می باشد: 
 بررسـی آثـار سیاسـت هـای جدیـد ارزی بـر صـادرات و 

واردات و آییـن نامـه هـای مرتبـط 
 بررسی قوانین جدید ارزی و گمرکی 

در  نظر  تبادل  و  بررسی  موجود،  تحریمهای  به  عنایت  با   
خصوص وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای مقابله با تحریم ها 
 بررسـی نقـش سـوئیفت در تحریـم های بانکـی آمریکا بر 

علیـه ایـران و راهکارهـای جایگزین برای آن
 بررسـی تغییـرات جدیـد در خصـوص ثبت سـفارش برای 

واردات و فـروش ارز صادراتـی 
 بررسـی شـرایط صادرات و واردات کاال در شـرایط کنونی 

و ارائـه توصیـه های کارشناسـی به فعالیـن اقتصادی 
 بررسـی چالـش هـای موجـود جهـت تامیـن مـواد اولیـه 

واحدهـای صنعتـی اسـتان از طریـق بـورس کاالی ایـران 
 بررسی آخرین وضعیت کنلون بانک و تجارت با کشور چین

 بررسی مبحث »تجارت خارجی و ارز دیجیتال«
 بررسـی مفـاد تفاهـم نامـه پانزدهمین اجالس کمیسـیون 

مشـترک همکاری هـای اقتصـادی ایران و ترکمنسـتان
 بررسی در خصوص افزایش حقوق گمرکی 

 در سـال 1399 بـا توجـه به شـرایط موجود و خطر شـیوع 
بیمـاری کرونـا، جلسـات کارگـروه بصورت هفتگـی و آنالین 
برگزار شـد و حـول محورهای ذیل تبادل نظر گردیده اسـت:
 بررسـی چالـش هـای موجـود جهـت تامیـن مـواد اولیـه 
واحدهـای صنعتـی اسـتان از طریـق بـورس کاالی ایـران 
 بررسـی موانـع حقوقـی صـادرات و واردات کشـور و ارائـه 

عملیاتی  راهکارهـای 
 پیش بینی وضعیت کسب و کار در شرایط پسا کرونا 

 اسـتفاده از فضای مجازی با تمرکز بر تجربه خرید خارجی 
و  اقتصـادی  هـای  شـاخص  خصـوص  در  نظـر  تبـادل   

ایـران  بـورس  وضعیـت 
 بررسـی و تبـادل نظـر در خصـوص تصویـب برنامـه 25 

سـاله همـکاری هـای مشـترک ایـران و چیـن 
رفـع  جهـت  واحدهـا  مشـکالت  خصـوص  در  بررسـی   
تعهـدات ارزی، رونـد نـرخ ارز و چشـم انـداز بـازار سـرمایه
 بررسـی تاثیـر رفتارهـای اخیر آمریـکا بر اقتصـاد ایران در 

دو ماهه پیشـرو 

   کریس های منایندیگ مدیران صنعت در 
    هیئت ها و کمیسیون ها 

نهادهایی  از  صنعت  مدیران  منطقی  انتظارات  از  یکی 
چون انجمن، حضور مفید و موثر انجمن در مراجع حل 
اختالف و کمیسیون های تخصصی با عملکردی منطقی 
برای تنظیم روابط حسنه بین کارفرمایان و کارگران و 
ایجاد احساس امنیت، درک متقابل نسبت به مسائل و 
مشکالت یکدیگر می باشد. انجمن نیز با درک این نیاز ، 
نظارت و پشتیبانی های ممکن از کرسی های نمایندگی 
و  اختالف  مراجع حل  در  مدیران صنعت  و  کارفرمایان 

کمیسیون های مختلف اجتماعی را عهده دار است:

  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: 
 تعداد 7 کرسی نمایندگی در هیات های تشخیص 

 تعداد 11 کرسی در هیات های حل اختالف 
 تعداد  5 کرسی در هیات موضوع ماده 22 



  سازمان تامین اجتماعی استان : 
 تعداد 6 کرسـی نمایندگـی کارفرمایان در کمیسـیون بدوی 

تشـخیص مطالبات 
 تعداد 3 کرسی در کمیسیون تجدید نظر 

   رویدادهای مهم 
     سال های 1397 و  1398و نیمه اول سال 1399

 بـا عنایت به مسـئولیت انجمـن در رابطه بـا کار گروه امور 
بانکی و تسـهیالت سـتاد تسهیل امور و پشـتیبانی واحدهای 
تولیـدی و صنعتـی، در ایـن مدت تعـداد 83 جلسـه با حضور 
مسـئولین بانـک هـای ملـی، صنعـت و معـدن، صـادرات، 
سـپه، تجـارت، ملـت، پارسـیان، ، کشـاورزی، اقتصـاد نوین، 
رفـاه، سـامان، سـرمایه، سـینا،  تعـاون،  توسـعه  کارآفریـن، 
شـهر، صنـدوق کارآفرینـی امیـد و انصـار تشـکیل و تعـداد 
581 پرونـده مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت و  تعـداد 985 

مصوبـه نیـز صادر شـده اسـت.
الزم به ذکر است طی این مدت، مبلغ973 میلیارد تومان تعیین تکلیف 
بدهی شده است ومبلغ329 میلیارد تومان تامین مالی منظور شده است.

 مشارکت در 12 جلسه گروه کاری امور انرژی شهرک های 
مسئولیت  به  استان  تسهیل  ستاد  زیست  محیط  و  صنعتی 
کانون انجمن های صنفی کارفرمائی تولید کنندگان صنعتی 
و معدنی خراسان و رسیدگی به 47  پرونده؛ تعداد 27 جلسه 
گروه کاری زیربنایی، طرح ها و سرمایه گذاری ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید به مسئولیت خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان و بررسی95 پرونده و همچنین تعداد 82 جلسه گروه 
به مسئولیت  اجتماعی  تامین  و  ، گمرک  مالیاتی  امور  کاری 
اتاق بارگانی ، صنایع، معادن و کشاوری استان و بررسی 427 
پرونده در حوزه مالیاتی و 257 پرونده در حوزه تامین اجتماعی 

و 4 پرونده در حوزه گمرک 
 مشارکت در برگزاری همایش ساالنه بزرگداشت روز ملی 
صنعت و معدن در استان خراسان در تیرماه. در این مراسم که 
با حضور استاندار و دیگر مسئوالن دولتی و جمعی از فعاالن 
منتخبین  و  پیشکسوتان  از  میشود    برگزار  استان  اقتصادی 

واحدهای صنعتی و معدنی تجلیل به عمل می آید. 
 مشـارکت و همـکاری جهت برگـزاری دو دوره از انتخابات 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  کل  اداره  اختـالف  حـل  هـای  هیـات 
اجتماعـی اسـتان و تـالش جهت حضـور حداکثـری واجدین 
شـرایط بـرای نامـزدی و حضـور در انتخابـات مذکـور. مزید 
اطـالع در سـال 1397 از مجمـوع کاندیـدای منتخـب حوزه 
صنعـت 5 نفـر و در سـال 1399 تعداد 11 نفر انتخاب شـدند.
 برابر تفاهم نامه همکاری مشترک انجمن و هتل پردیسان مشهد؛ 
طی سال های 1397 و 1398 تعداد 58 جلسه برنامه استخر و سونا 
برگزار و در هر جلسه حدودا 50  نفر از مدیران مشارکت نموده اند.
 برگزاری سی و یکمین مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع 
خراسان همراه با ضیافت افطار با حضور جمع کثیری از مدیران 
از  تقدیر  و  استان  عالیرتبه  مقامات  و  واحدهای صنعتی عضو 
برخی از نمایندگان گروه کاری تامین مالی، بانکی و تسهیالت 

ذیل کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید

 تهیه و تدوین پروژه تحقیقاتی »ارزیابی وضعیت واحدهای 
تولیدی در شش ماهه نخست سال 1397 در مقایسه با مدت 
انجمن  به  آن  ارسال  و  انجمن  توسط    »1396 سال  مشابه 

مدیران صنایع )تهران( و اتاق بازرگانی مشهد 
پایـداری  و  کارشناسـی»عمق  گـزارش  تدویـن  و  تهیـه   
بـا  کشـور«  اقتصـاد  آینـده  و  هـا  تحریـم  ارزی،  بحـران 
همـکاری کمیسـیون هـای تخصصـی »صنعـت« و »بهبـود 
فضـای کسـب و کار« اتـاق مشـهد کـه توسـط دکتـر جبـل 
عاملـی عضـو هیـات علمـی دانشـگاه و دکتر قاسـمی معاون 
پژوهـش هـای اقتصـادی مرکز مجلس شـورای اسـالمی در 

سـال1397 ارائـه گردیـده اسـت.

 مشـارکت اثربخـش در برگـزاری نهمیـن دوره انتخابـات 
هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی در تاریـخ 1397/12/11 

 افتتاح »کلینیک تخصصی برند« با حضور ریاست سازمان 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر  استان،  صمت 
از  جمعی  و  استان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  خراسان، 
 1397/9/14 تاریخ  در  های صنعتی  مجموعه  عامل  مدیران 

 انعقـاد تفاهـم نامه همکاری مشـترک انجمن و شـهرداری 
مشـهد در سـال 1397 در ایـن تفاهـم نامه انجمـن به عنوان 
اتـاق فکـر، بـازوی مشـورتی و مرجـع ارزیابی برند کسـب و 
کارهـای شـهری، مراکـز خریـد و اماکـن گردشـگری شـهر 

بزرگ مشـهد تعییـن گردید.

سازمان  و  انجمن  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد   
نامه  تفاهم  این   1398 سال  در  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
منظور  به  و  نوظهور  های  سازمان  وتعالی  رشد  هدف  با 
استفاده  و  کار  و  کسب  صاحبان  و  مدیران  توانمندسازی 
گردید. منعقد  طرفین  پتانسیل  و  ها  توانمندی  از  متقابل 

انجمـن مدیـران صنایـع   تشـکیل شـاخه جوانـان ویـژه 
1398 سـال  در  خراسـان 



 برگزاری ششـمین همایـش برندینگ با رویکـرد »حمایت 
از برندهـای ملـی« در تاریـخ 24 مرداد مـاه . در این همایش 
بیـش از 300 نفـر از مدیران و کارشناسـان واحدهای تولیدی 
و صنعتـی اسـتان مشـارکت نمـوده و در پایـان بـا حضـور 
اسـتاندار خراسـان رضـوی، دبیر کل اتـاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی ایران، ریاسـت سـازمان صمت اسـتان ، 
شـهردار مشـهد و جمعـی از مقامـات عالی رتبه اسـتان از 17 
برنـد برتـر اسـتان و 13 برنـد شایسـته تقدیـر در حـوزه های 

صنایـع و اصنـاف تجلیـل گردید.

 برگـزاری هفتمیـن همایـش بـا رویکـرد » توانمندسـازی 
برندهـا و رونـق اقتصـادی« در تاریخ 16 مرداد سـال 1398 با 
حضـور بیـش از 400 نفـر از فعـاالن اقتصادی اسـتان. الزم به 
ذکـر اسـت در مراسـم اختتامیـه همایـش مذکور کـه با حضور 
اسـتاندار خراسـان، دبیـر کل اتـاق بازرگانـی ایـران و جمـع 
کثیـری از مقامـات عالـی رتبه اسـتان برگزار شـد، از 24  برند 
برتـر و 11 برنـد شایسـته تقدیر در هر دو حـوزه تجلیل گردید. 

 برگـزاری هشـتمین مراسـم سـاالنه تجلیـل از برندهـای 
برتـر اسـتان در سـال 1399 . ایـن همایـش بـه دلیل شـیوع 
ویـروس کرونـا با جمـع محدودتـر و صرفا با حضـور مدیران 
منتخـب برگـزار شـد. در ایـن مراسـم بـا حضـور اسـتاندار 
خراسـان، رئیس اتـاق بازرگانی ایـران، رئیس اتـاق اصناف و 
جمعـی از مسـئولین دسـتگاههای اجرائی اسـتان از  11 برند 

برتـرو  7 برنـد شایسـته تقدیـر تجلیـل گردید. 
خاطـر نشـان می سـازد اهـدای مدال بـه صاحبـان برندهایی 
کـه طـی پنج سـال متوالی به عنـوان برند برتر انتخاب شـده 
بودنـد، بخـش ویژه همایش هـای برندینگ اسـت.  طی این 
سـه سـال 10 برند منتخب، شایسته دریافت مدال ویژه شدند.

   اقدامات ویژه در ارتباط با کرونا

به  کووید 19  ویروس  ورود  اعالم  روزهای  از نخستین 
کشور،کارگروه مدیریت بحران کرونا در انجمن تشکیل 
تهیه  مراجع ذیصالح،  از  اطالعات صحیح  دریافت  با  و 
فیلم ها و بروشورهای مرتبط و اطالع رسانی به هنگام 
گزارش  داد.  قرار  کار  دستور  در  را  عضو  واحدهای  به 
اقدامات انجام شده در دو بخش درون سازمانی و برون 

سازمانی به شرح ذیل می باشد:  

 الف( اقدامات درون سازماین 
 تعطیلی کلیه جلسات عمومی و کارگروه های کارشناسی 

 تعطیلـی کلیـه دوره های آموزشـی و انتقال ادامه جلسـات 
آموزشـی در حـال انجام به سـال آینده 

 کاهـش سـاعات حضـور پرسـنل انجمـن و بهـره مندی از 
ایشـان در قالـب دورکاری

 ضدعفونی کلیه محیط کاری انجمن 
 تهیـه و توزیـع دسـتکش، ماسـک و آنتـی سـپتیک جهت 

پرسـنل در محیـط کار

 ب( اقدامات برون سازماین 

عنوان  به  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  عنوان  مکاتبه   
مرجع رسمی اطالع رسانی مباحث مرتبط با کرونا و دریافت 
بروشورهای مورد تایید ایشان به منظور اطالع رسانی گسترده 

از طریق کانال های ارتباطی انجمن در فضاهای مجازی 
 مکاتبه با واحدهای عضو و تشریح اقدامات الزم در راستای 
همچنین  و  صنعتی  واحدهای  در  کرونا  شیوع  از  پیشگیری 
اعالم آمادگی کارگروه ارتقاء سالمت کار جهت برگزاری دوره 

آموزشی رایگان در محل واحدها جهت مقابله با شیوع کرونا
 برگزاری دوره در شرکت های آبشار بسپار فراندیش، پمپ و 
فرمان توس، توس راهبرد بنیامین، جهان سلولز شرق ، حوله 
رام پالست شرق،  پگاه مشهد،  پاستوریزه  شیر   ، سپید  یاس 
زنیط، صنعت بام شرق، فرآورده های لبنی بشیر، کاشی فیروزه 
مشهد، کاشی تیما، کشت و صنعت نادر، گروه توسعه قطعات 
خودرو پیروز ، مشهد فورجینگ، مشهد واشر ، نفت زال پارس 

و نوین کام زرین ایرانیان )برکاد( 
 ارائه وبینار توسط دکتر حقیقی، دبیرکارگروه ارتقاء سالمت 

کار انجمن جهت کارشناسان HSE، ایمنی و بهداشت

 اطالع رسانی گسترده شماره حساب های اعالم شده از طرف 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تشویق اعضاء جهت 
مشارکت و همیاری در تامین تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و 

نیازمندی های بهداشتی و مراقبتی بیماران کرونا 
 همـکاری و مشـارکت اعضـاء هیـات رئیسـه انجمـن در 
تهیـه و توزیـع انـواع ماسـک و آنتی سـپتیک و توزیـع آن در 

روسـتاها و مناطـق محـروم شـهری مشـهد و اسـتان  
 ایجـاد پویش حامیان سـالمت شـهر توسـط اعضـاء هیات 
رئیسـه و جمـع آوری کمـک های خیریـن و تهیـه و تحویل 
29 دسـتگاه ونتیالتـور مـدل بای پمـپ و توزیـع آن در میان 

بیمارسـتان های شـهر مشـهد و استان.
 در جهت کمک به سالمت پرسنل مجموعه های صنعتی 
با  همکاری  قرارداد  انعقاد  اعضا؛   با  همراهی  منظور  به  و 
انجام  جهت  خراسان  دانشگاهی  جهاد  مرکزی  آزمایشگاه 

آزمایشات گروهی پرسنل واحدهای عضو در محل کارخانه. 



    واحدروابـط عمـومی

  نرشیه صنعت و کارآفریین

تولید و چاپ 8 شماره نشریه صنعت و کارآفرینی با تیراژ 1000 
نسخه در هر شماره و گستره توزیع در بین واحدهای تولیدی صنعتی 
مستقر در شهرک های صنعتی استان، نهادها و دستگاه های 
اجرایی استان و همچنین شعب انجمن مدیران صنایع در کشور

  کانال های ارتباطی و فضاهای مجازی

 چهره های ماندگار صنعت وتولید در قاب هشر

در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی انجمـن و در جهـت معرفی 
چهـره هـای مانـدگار حـوزه صنعـت و تولید اسـتان و معرفی 
شایسـته خدمـات  ارزشـمند آنـان، در سـال 1398 بـه همت 
بـزرگان  انجمـن، تصاویـر  شـهرداری مشـهد و  همـکاری 
صنعـت در سـطح شـهر اکـران گردیـد. امید اسـت بـا تداوم 
ایـن اقـدام، حداقل بخشـی از ارزش آفرینـی کارآفرینان معزز 

در اذهـان بـه یـادگار بماند.

  برنـــدهای برتـــر، آذین نــــــوروز 1397

در آغازیـن روزهـای سـال 1397 کـه بـه شـعار »حمایـت از 
کاالی ایرانـی« مزیـن گردیـد، بـه همـت انجمـن مدیـران 
لوگـوی  تصاویـر  مشـهد،  شـهرداری  و  خراسـان  صنایـع 
برندهـای برتـر اسـتان بـه صـورت آویز هـای شـهری  تهیه 
و در سـطح شـهر مشـهد به صورت گسـترده در معرض دید 
عمـوم قـرار گرفـت. از مهمترین اهـداف این اقدام شایسـته، 
مـی توان به آشـنایی بیشـتر مردم بـا برندهای برتـر ایرانی و 
ترویـج اسـتفاده و حمایت از کاالهای  سـاخت داخل نام برد.



  منشور کارآفرین
در سال 1398 با حضور 12 نفر از کارآفرینان، پیشکسوتان و تولیدکنندگان 

استان، برنامه »منشور کارآفرین« برای نیل به اهداف ذیل؛ 
- انتقال تجربه گذشته به آیندگان

- تحلیل مسائل اقتصادی روز
- تعهد به اسجاد رونق تولید داخلی

فضای  در  انجمن  ارتباطی  های  کانال  طریق  از  و  ضبط  تولید، 
مجازی اکران گردید.

 #لبخــند_امیــد
ایجاد کمپین چالش#لبخند_امید به منظور جلوگیری از یأس 
انداز مثبت در میان  ناامیدی و تزریق امید، نشاط و چشم  و 
دوران  در  انجمن  فعالیت  دیگر  از  صنعتی  واحدهای  پرسنل 

کرونایی می باشد



 درآمدها: 
  جمع درآمدهای حاصله 15/179/485/620 ریال 

 حق عضویت اعضاء ، هدیه و کمک های آنان   9/557/586/168 ریال 
 درآمد ناشی از دوره های آموزشی         1/799/940/330 ریال 
 درآمدهای حاصل از درج آگهی و رپرتاژ در نشریه و سالنامه انجمن  

2/692/911/000 ریال 
 درآمدهای غیرعملیاتی و سایر درآمدها           1/129/048/122 ریال

  هزینه ها: 
  جمع هزینه های انجام شده  13/131/505/916 ریال

خدمت،  سنوات  ذخیره  کارکنان،  مزایای  و  حقوق  هزینه   
ها                                             ماموریت  و  ذهاب  و  ایاب  غیرنقدی،  های  کمک  و  بن 

8/699/212/294 ریال 
 هزینه شارژ ساختمان ، تعمیرات و سرویس ساختمان دبیرخانه، اجاره 

محل دبیرخانه، خرید اموال و  اثاثیه  742/837/557 ریال 
 هزینه آبونمان نشریات، آگهی و کتب، هزینه انتشار نشریه صنعت و 

کارآفرینی،  هزینه تهیه سالنامه ها  1/494/684/800 ریال 
 هزینه های آموزشی، ملزومات و لوازم التحریر ، کارمزد بانکی، پست و 
تلفن، چاپ و تکثیر، پذیرایی و تشریفات، هزینه برگزاری مجمع عمومی   

1/719/546/265 ریال
 هزینه پرداختی به انجمن تهران    475/225/000   ریال 

الزم به ذکر است که انجمن از محل ذخایر و سپرده های خود 
طی سالیان گذشته کلیه حقوق سنواتی پرسنل را تا پایان سال 
98 پرداخت نموده و از این بابت هیچ بدهی به پرسنل خود ندارد.

 درآمدها 
        مجموع درآمدهای پیش بینی شده       8/700/000/000            ریال 

 حق عضویت ، هدیه و کمک های اعضاء    5/000/000/000  ریال 
 درآمدهای آموزش  1/250/000/000 ریال 

 درآمدهای ناشی از درج آگهی، رپرتاژ در نشریه و سالنامه انجمن 
   1/500/000/000 ریال 

 درآمدهای غیر عملیاتی و سایر درآمدها     950/000/000 ریال 

 هزینه ها: 
                     مجموع هزینه های پیش بینی شده  10/533/600/000 ریال 

خدمت،  سنوات  ذخیره  کارکنان،  مزایای  و  حقوق  های  هزینه   
ها                                  ماموریت  و  ذهاب  و  ایاب  غیرنقدی،  های  کمک  و  بن 

6/360/000/000 ریال 
 هزینه شارژ ساختمان، تعمیرات و سرویس ساختمان دبیرخانه، اجاره 

محل دبیرخانه، خرید اموال و اثاثیه   707/600/000  ریال 
 هزینه آبونمان نشریات، آگهی و کتب، هزینه انتشار نشریه صنعت 
ریال   1/062/000/000 انجمن  سالنامه  تهیه  هزینه  کارآفرینی،  و 
لوازم  و  ملزومات  تحقیقاتی،  و  کارشناسی  آموزش،  های  هزینه   
و  پذیرایی  تکثیر،  و  چاپ  تلفن،  و  پست  بانکی،  کارمزد  التحریر، 
ریال   2/024/000/000 عمومی   مجمع  برگزاری  هزینه  تشریفات، 

 هزینه پرداختی به انجمن تهران  380/000/000  ریال 

با توجه به مراتب فوق انمن در سال 99 با کسری بودجه ای معادل 
1/833/600/000 ریال مواجه خواهد شد که با عنایت به مانده درآمد 
سال های 97 و 98 مبلغ 2/047/979/704 ریال عماًل کسری بودجه 

مذکور پوشش داده خواهد شد . 

گزارش عملـکرد مایل دو ســاله اجنمن مدیران صنایع خراسان )1397 و 1398(

پیش بیین بودجه سال 1399 



سال تولد :  1335 

سوابق تحصیلی:      لیسانس مدیریت صنعتی ، فوق لیسانس مدیریت صنایع و طی دروس دکترا در رشته مهندسی صنایع 

سمت فعلی:    رئیس هیات مدیره شرکت بهسو صنعت 
                        رئیس هیات مدیره شرکت همراهان صنایع توس

                        عضو هیات مدیره شرکت خدمات علمی و صنعتی خراسان
                        عضو هیات مدیره شرکت صنایع بسته بندی روستره 

                        عضو هیات مدیره شرکت حوله یاس سپید مشهد 
                             رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 

 

سوابق تجربی:
                       - مدیر شرکت بوتان منطقه خراسان

- مشاور صنعتی و مجری پروژه های مختلف در زمینه مهندسی صنایع، منابع انسانی، نظام های بهره وری 
    و پرداخت در بیش از 500 واحد صنعتی،  تولیدی، معدنی، خدماتی و کشاورزی در سطح کشور

- کارشناس رسمی طبقه بندی مشاغل و مزد و بهره وری 

فعالیت های جنبی: 
1- عضو پایه گذاران و هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان )12 دوره هیات رئیسه(

2- نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  ایران در  هیات تجدید نظر
        مطالبات سازمان تامین اجتماعی

3- عضو انجمن کارشناسان طبقه بندی مشاغل
4- عضو انجمن کارشناسان بهره وری ایران

EFQM 5- ارزیاب ارشد و عضو کمیته علمی جایره ملی بهره وری و تعالی سازمانی  براساس مدل
6- تالیف و ترجمه مقاالت متعدد در زمینه های مختلف مدیریت و صنعت

7- مشاور مدیر عامل در چندین واحد صنعتی، تولیدی و بانک های
      خصوصی شامل بانک کارآفرین ، بانک شهر، شرکت صنعتی معدنی گل گوهر،

      شرکت گلرنگ ، شرکت پامیدکو، شرکت باریج اسانس، شرکت فکور صنعت و...
8- مدیر مسئول ماهنامه خبری، آموزشی، تحلیلی صنعت و کارآفرینی

سال تولد : 1321 

سوابق تحصیلی :  مهندسی مکانیک )فوق لیسانس مدیریت(  

سمت فعلی  :
  مدیر عامل گروه سرمایه گذاری پارت سازان، شامل شرکت های اقماری 

قطعه سازان اتومبیل )کارخانجات فورج پارت سازان - مجموعه سازی پارت سازان - گاردان پارت سازان 
جعبه فرمان پارت سازان( کارخانجات غذایی مولتی شامل شیر خشک کودک و کلیه محصوالت مولتی کافه 

سوابق تجربی : 
   - بالغ بر 50 سال فعالیت در زمینه تولید و صنعت 

فعالیت های جنبی : 
1- عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ایران )3 دوره( 

2- عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان ) 7 دوره ( 
3- عضو هیات امناء چندین موسسه خیریه 

4- ساخت چندین مدرسه در استان خراسان رضوی و جنوبی 
5- کمک به احداث بیمارستان و تجهیزات پزشکی و تهیه آمبوالنس اورژانس



سال تولد : 1348                          

سوابق تحصیلی :
مهندسي برق والکترونیک، دانشگاه فردوسي مشهد 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایي )گرایش استراتژیک(دانشگاه فردوسي مشهد 
 

سمت فعلی: 
)High-Tech مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک، مؤسس و مدیر ارشد گروه صنعتی نیان )در چندین حوزه صنعتی دانش بنیان و

سوابق تجربی:
- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان  رضوی
- نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش  بنیان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- رئیس کمیسیون سرمایه  گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان  رضوی
- عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان 

- رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان
- رئیس هیئت مدیره انجمن دانش  آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد

- عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
- عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان

 )IEEE( عضو رسمی انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا -
- عضو هیئت مدیره مجمع خیرین فنی و حرفه  ای خراسان 

 
فعالیت های جنبی : 

1-  برترین فناور بخش خصوصی کشور، منتخب پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
2- برترین فن آفرین کشورمنتخب دوازدهـمین جشـنواره ملی فن آفریـنی شیـخ بهــایی 

3- کارآفرین نمونه استان منتخب اداره کل تعاون،  کار و رفاه اجتماعی در چهار دوره
4- کارآفرین نمونه کشور منتخب سومین جشنواره ملی وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات )فاوا(

5- صادرکننده نمونه کشور منتخب چهارمین جشنواره ملی وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات )فاوا(
6- تولید کننده نمونه جوان کشور منتخب وزارت صنعت و معدن و تجارت

)UNIDO(  7- مدیر نمونه جوان کشور منتخب سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
8- مدیر نمونه جوان کشور منتخب وزارت صنعت و معدن و تجارت

9- مهندس نمونه کشور منتخب جامعه مهندسین ایران
10- فناور برتر خراسان، منتخب چهارمین جشنواره پژوهش و نوآوری

11- دارنده نشان مردمی استقالل منتخب شهرداری مشهد
12- سخنران علمی دانشگاه  ها و کنفرانس  های علمی و تخصصی ملی و بین  المللی از جمله 

     دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فردوسی مشهد )دانشکده مهندسی و دانشکده مدیریت(  
     دانشگاه صنعتی حکیم سبزواری، دانشگاه صنعتی سجاد، دانشگاه فنی شهید منتظری      

    دانشکده بهداشت، دوره  های دکترای DBA دانشگاه صنعتی شریف و...
13-  حامی رویدادهای کارآفرینی دانش  آموزی رکاد و کنفرانس  های ملی و بین  المللی علمی کشور

سال تولد : 1319 

سوابق تحصیلی :  فوق لیسانس نساجی از دانشگاه امیر کبیر  

سمت فعلی  :
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرش مشهد

رئیس هیات مدیره شرکت های ریسندگی مشهد، رنگرزی مشهد ، چرم مشهد ،  فرش نگین مشهد
پتوی الله مهرگان، گندم دشت مشهد )نان مزرعه( و حوله یاس سپید 

سوابق تجربی : 
- رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان 

- عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع تهران 
- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی کشور

- عضو هیئت امناء بنیاد دانشگاهی فردوسی مشهد 
- عضو نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و ایران 

- رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

فعالیت های جنبی :
1- گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در خراسان رضوی و ساخت بیش از 10 آموزشگاه فنی حرفه ای 

2-   مشارکت قابل توجه در ساخت خوابگاه دختران دانشجویان دانشگاه فردوسی و مشارکت در ساخت دانشکده 
مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مرکز درمان رضا )سرطان( مشهد

3- عضو هیئت امناء مرکز درمانی رضا ویژه سرطان
4- عضو هیات امناء موسسه فتح المبین )همدم( مشهد 

5- رئیس شورای خیرین شهریار )شهرداری مشهد(
6- عضو شورای خیرین سالمت بیمارستان امام رضا مشهد

7- رئیس هیئت امناء موسسه توانبخشی فیاض بخش مشهد



سال تولد : 1339

سوابق تحصیلی :
 فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک 

دانشگاه صنعتی شریف تهران 1365
 

سمت فعلی  :
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ایران خودرو خراسان 

سوابق تجربی :
1- ایران خودرو - گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران 

2- عضو هیأت مدیره و  قائم مقام شرکت قطعات محوری خراسان
3- نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ایمن خودرو شرق

4- شرکت ایران خودرو دیزل- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تولید قطعات خاور
5- شرکت ایران خودرو دیزل - رئیس هیئت مدیره شرکت محور خودرو )ومکو (

6-  مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو دیزل
7-  رئیس هیأت مدیره شرکت تولید قطعات خاور

9- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت محور خودرو ) ومکو (
10 -  رئیس هیأت مدیره شرکت شهرک صنعتی ایران خودرو خراسان

سال تولد : 1345

سوابق تحصیلی :
  فارغ التحصیل رشته برق قدرت و رشته بهبود بهره وری از دانشگاه توکیو

سمت فعلی  :
 مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت های بین المللی نوین زعفران

سوابق تجربی :
1- عضو هیئت نمایندگان و  رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

2- دبیر شرکت های پیشرو زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی ایران
3- عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان

4- نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران )دوره هفتم(
5 -         رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی )دوره هفتم و هشتم(
6 -  نماینده اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در شرکت شهرک های صنعتی استان و عضو 

هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی
7 -  نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در مجلس در مورد بودجه - 1394

8 -  عضو هیئت موسس و رییس هیئت مدیره صندوق توسعه زعفران 
9 -  رییس هیئت امنا و هیئت مدیره شهرک صنعتی توس - 2 نوبت

10 -  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و ایران )دوره ششم و هفتم(
11 -  عضو هیئت امنا و هیئت رییسه شورای ملی زعفران

12 -   دبیر و مشاور عالی فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی مجلس شورای اسالمی   )دوره هشتم و نهم(
13 - دبیر زعفران و مشاور عالی فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسالمی   )دوره هشتم(

14 - عضو شورای مشورتی سازمان توسعه و تجارت ایران
15- عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

16- رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهرک صنعتی توس



سال تولد : 1356

سوابق تحصیلی :  
کارشناس مهندس مکانیک )ساخت و تولید( 

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک - آموزش عالی 
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی - دانشگاه تهران 

سمت فعلی  :
مدیر عامل  و رئیس هیات مدیره شرکت توس راهبرد

)عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی باالترین گرید کشور( 

سوابق تجربی :
1- رئیس هیات مدیره و موسس شرکت مزرعه شمیم گستر مانا 

2- مشاور اقتصادی سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 
3- عضو هیات رئیسه کمیسیون سرمایه وبازار پول، مشاور دفتر سرمایه گذاری خارجی و رئیس کمیسیون فرصت های 

سرمایه گذاری و زیر ساخت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 
EPCF-BET – 4- مشاور سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق اعتبارات بانکی )ریالی و ارزی( – فاینانس

5- عضو هیات رئیسه انجمن مشاوران مدیریت ایران شعبه خراسان )دو دوره متوالی( 
6- عضو و خزانه دار انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی خراسان رضوی 

7- کارشناس رسمی اداره استاندارد – نظارت بر اجرای استاندارد گرایش مکانیک )ماشین آالت صنعتی و پخت نان و شیرینی(

سال تولد : 1329

سوابق تحصیلی :  
لیسانس تعاون روستایی و فوق لیسانس مدیریت

سمت فعلی  :
نایب رئیس هیات مدیره شرکت ندا سالمت شرق پارس 

سوابق تجربی :
- معاون مدیر کل بازرگانی خراسان
- مدیر کل بازرگانی استان مازندران
- مدیر کل بازرگانی استان خراسان

- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی طوس فوکا
- عضو هیات مدیره شرکت سیمرغ کشور و مدیر منطقه خراسان

- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت فراورده های غذایی رضوی
- عضو هیات مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی قدس

- رئیس هیات مدیره شرکت خوراک دام و طیور مشهد
- مدیر عامل شرکت آب معدنی سقاء کوهستان

- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ثامن
- عضو هیات مدیره شرکت پنبه و دانه های روغنی

- نایب رئیس اتحادیه کارخانجات کمپوت و کنسرو خراسان
- عضو هیات مدیره شرکت فرآورده های غذایی مشهد )شیفته(

- نایب رئیس هیات مدیره شرکت قطعه ساز مشهد

فعالیت های جنبی : 
1- عضو هیات رئیسه و خزانه دار انجمن مدیران صنایع خراسان

2- عضو  هیات نمایندگان اتاق بازرگانی .صنایع، معادن و کشاورزی خراسان
3- نماینده کارفرمایان در هیئت حل اختالف سازمان  تامین اجتماعی خراسان رضوی

4- رئیس کمیسیون تجارت و حمل و نقل اتاق مشهد و عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران 



سال تولد : 1352

سوابق تحصیلی :  
مهندسی شیمی 

سمت فعلی  :
- مدیر عامل گروه صنعتی اترک شیمی شرق 

فعالیت های جنبی : 
1- عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان

1- عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مصالح ساختمانی 
2- عضو اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

3- عضو اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی 
 

سال تولد : 1335           

سوابق تحصیلی : 
کارشناس مهندسي مکانیک از دانشگاه بنگالور هندوستان-1360  

کارشناسي ارشد مدیریت صنعتي -1384  
دکترای مدیریت کسب و کار  

دکترای مدیریت ایمنی در صنعت  

 سمت فعلی  :
مدیرعامل گروه صنعتی پارت الستیک

سوابق تجربی :
- رئیس هیات مدیره شرکت پارت الستیک از سال 63 تا کنون

- مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره شرکت پویاگستر از سال 78 تا کنون
- مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره شرکت ایران چاشنی از سال)82 تا 91(

- رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشد شرکت پارت الستیک از سال 91 تا کنون
- عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارت الستیک

- عضو هیئت مدیره دانشگاه پارت الستیک
- مدیرعامل شرکت پارت الستیک در سال 99

- عضو هئیت مدیره و مدیر عامل پروژه ساختمانی مسکن مهر کارآفرینان شهرک صنعتی طوس)87 تاکنون(
- سرپرست واحد فنی الیاف شیروان )62- 61(

- مدیر پروژه نصب و راه اندازی خطوط شرکت پارت الستیک) 73-77(
- مدیر فنی و مدیر تولید شرکت پارت الستیک)62-72(  

- مدیر پروژه ساختمانی، نصب و راه اندازی و خرید ماشین آالت شرکت پویا گستر )77-80(
- مدیر پروژه های توسعه محصول و فرایندهای شرکت پارت الستیک و پویاگستر )81-82(

- مدیر پروژه راه اندازی خطوط تولید شرکت ایران چاشنی )83-91(
- مدیر بازرگانی و خریدهای خارجی گروه صنعتی پارت الستیک )73-85(

فعالیت های جنبی : 
1-  عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
2-  عضو شورای گفت و گو  دولت و بخش خصوصی

3-  عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران 
4-  عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد خراسان 

5-  عضو اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 6- عضو اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان

 7- عضو اتاق ایران و آلمان 
8-  عضو اتاق ایران و هندوستان

9- رئیس کانون انجمن های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی
10- رئیس کانون عالی کارفرمایی خراسان

11- مدرس دانشگاه، دروس مدیریت تولید و بهره وري و مدیریت کارخانه
          در مراکز علمي و کاربردي و مدیریت صنعتي و دانشگاه عطار

 12- معین اقتصادی فرهنگی شهرستان زبرخان
 13- مدرس دروس مدیریت در سازمان مدیریت صنعتی شرق

 14- مدرس رسمی مراکز علمی و کاربردی
15-عضو هیئت مدیره دانشگاه علمی کاربردی پارت الستیک




