




  1395ماهه  9جلسات مهم برگزار شده اتاق در 

 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
 1 2 2 2 2 3 2 2 1 هيات رئيسه
 1 3 0 1 2 1 2 3 1 هيات نمايندگان
 4 5 4 5 4 4 3 4 3 دبيرخانه شورای گفتگو
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

 2 1 3 3 2 2 2 2 2  76کميته ماده 
 3 3 2 4 4 3 3 3 1 کارگروه ماليات، تامين اجتماعی ،گمرک
 3 9 8 5 7 11 10 11 6 کميسيون ها
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  1395ماهه  9شوراي گفتگو اتاق در 

 
 خصوصي بخش و دولت گفتگو شوراي جلسه 9  تشكيل و برگزاري
 خصوصي بخش و دولت گفتگو شوراي دبيرخانه جلسه 36 تشكيل و برگزاري
 خصوصي بخش و دولت گفتگو شوراي دبيرخانه و گفتگو شوراي جلسات در مصوبه120 مجموعا
   . است پذيرفته صورت

 شورای گفتگو 

 دبيرخانه شورای گفتگو
 تعداد مصوبات 

0 

5 

10 

15 

 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

 شورای گفتگو 
 دبيرخانه شورای گفتگو
 تعداد مصوبات 



5 

 در دست اقدام اقدام شده تعداد مصوبات تعداد پرونده هاي رسيدگي شده تعداد جلسات

26 126 144 105 39 

 تعداد موضوع درخواست هاتعداد كل  حوزه

 60 تأمين اجتماعي
 49 تقسيط بدهي

نهايت مساعدت سازمان نسبت به رسيدگي  
 پروندهمجدد 

11 

 84 ماليات
 47 تقسيط بدهي

 37 بررسي مجدد پرونده و رفع شكايت متقاضي

 0 بررسي شكايت متقاضي  0 گمرك

 144 ----- 144 جمع

شده در هر يك از حوزه هاي مربوط به ماليات و تأمين اجتماعي و نتايج حاصله  هاي مطرح درخواست 
  1395ماهه سال  9 -گروه كاري ماليات، تأمين اجتماعي و گمرك در 



 1395ماهه سال  9برگزاري تعداد جلسات كميسيون هاي تخصصي مشورتي اتاق در 

جلسه كميسيون حمل و نقل و ترانزيتبرگزاري يازده   
 

تبديلي جلسه كميسيون كشاورزي آب و صنايع برگزاري دوازده  
 

جلسه كميسيون معدن و صنايع معدني  9برگزاري    
 

برگزاري هفت جلسه كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي   

جلسه كميسيون حقوق و قضاييبرگزاري ده   

جلسه كميته در ذيل كميسيون ها 40جلسه كميسيون هاي تخصصي و مشترك  و 71برگزاري مجموعاً   



 
 برگزاري سه جلسه كميسيون تجارت 

 
چهار جلسه كميسيون كسب و كار برگزاري  

كميسيون خدمات فني و مهندسي  برگزاري شش جلسه  

جلسه كميسيون صنعت  برگزاري شش  
 

 برگزاري سه جلسه كميسيون گردشگري

 1395ماهه سال  9برگزاري تعداد جلسات كميسيون هاي تخصصي مشورتي اتاق در 



  

حمل و نقل 
 و تزانزيت

معدن و 
صنايع 
 معدنی

حقوق و 
 صنعت قضايی

سرمايه 
گذاری و 
 تامين مالی

کشاورزی 
آب و 
صنايع 
 تبديلی 

صادرات 
خدمات 
فنی و 
 مهندسی 

کسب و 
کميته ذيل  گردشگری تجارت کار

 کميسيون

   1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 فروردين
   2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 ارديبهشت
   10 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 خرداد
   4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 تير
   3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 مرداد
   0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 شهريور
   0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 مهر
   0 0 1 0 0 2 1 0 3 1 2 آبان
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 آذر 
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1395ماه  9برگزاري كميسيون هاي مشورتي اتاق در   



1395ماهه  9ارائه خدمات مشاوره اي در  -دفتر ارتباط با اعضاء و فعاالن اقتصادي   

مورد ارائه 138
خدمات مشاوره  
اي در خصوص  

 امورمالياتي

مورد ارائه 75
خدمات مشاوره  
اي در خصوص 
 امور روابط كار

مورد ارائه 25
خدمات مشاوره اي  

در خصوص امور 
قراردادهاي بين 

 المللي و خريد

مورد ارائه 73
خدمات مشاوره  
اي در خصوص  
امور بانكي و  

 تسهيالت 

مورد ارائه  41
خدمات 

مشاوره اي در  
خصوص امور  

تأمين 
 اجتماعي 

مورد امور 3  
حقوقي،داوري 

 وقراردادها



1395ماهه  9ارائه خدمات مشاوره اي به اعضاء و فعاالن اقتصادي اتاق در    

 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
   1 4 0 3 3 0 8 3 2 قراردادهای بين المللی  
   13 1 3 8 3 0 5 5 5 امور تامين اجتماعی 
   0 13 10 10 8 6 5 10 0 امور روابط کار
   6 13 10 5 10 5 14 5 10 امور بانکی و تسهيالت
   12 25 22 14 16 3 11 25 10 امور مالياتی
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1395ماهه   9 -شركت در كميته ها و شوراهاي استاني  

 خارجي و داخلي گذاري سرمايه جذب*

 1395 تجارت پايش كميته* 

  مشهد صنفي هاي سازمان بر نظارت كميسيون•

 و اشتغال اقتصادي، امور هماهنگي كارگروه•
 گذاري-سرمايه

 ستاد گذاري سرمايه در طرح زيربنايي كارگروه•
   استان توليد موانع رفع و تسهيل

صنايع كوچك و متوسط  شوراي مشورتي*  

كارگروه تخصصي استاندارد سازي ارتقاء كيفيت كاالو خدمات *  

  1395كارگروه انتخاب صادركننده نمونه سال *

 پرونده در  هيأت حل اختالف مالياتي2137بررسي *

 پرونده در هيأت حل اختالف تامين اجتماعي1251بررسي *
 هماهنگي امور اقتصادي ، اشتغال و سرمايه گذاري  كارگروه*

 استانداري ستاد اقتصاد مقاومتي*



 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
 314 402 304 216 169 170 255 295 107 پرونده حل اختالف مالياتی
 205 203 211 150 193 95 82 126 59 پرونده حل اختالف تامين اجتماعی
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 حل اختالف مالياتیپرونده 

 فروردين

 ارديبهشت

 خرداد

 تير
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 آبان

 آذر 
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 پرونده حل اختالف تامين اجتماعی

 فروردين

 ارديبهشت

 خرداد
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 شهريور

 مهر

 آبان

 آذر 

1395ماهه   9شركت در كميته ها و شوراهاي استاني اتاق در   



1395ماه  9دفتر تحقيقات بازار و مشاوره تجاري اتاق در   

بازارهاي از استفاده يا و نو بازارهاي ايجاد راستاي در حضوري مراجعه 80 از بيش به تخصصي مشاوره ارائه  

 موجود و دسترس در

دفتر به كننده مراجعه اقتصادي فعالين درخواست مورد محصوالت هدف بازارهاي از گزارش 50 تهيه 

كشورهاي در گذاري سرمايه و تجاري هاي فرصت بررسي CIS  

ازبكستان كشوري ميز همايش در ارائه و ازبكستان كشور در گذاري سرمايه و تجاري هاي فرصت بررسي 

 مشهد در

در ارائه و كشور با مقايسه و 1395 سال اول ماهه 3 در رضوي خراسان استان تجاري عملكرد بررسي 

  استان خارجي تجارت پايش كميته جلسه

استان صادرات توسعه راهكارهاي و موانع خصوص در تخصصي هاي كميسيون اعضاي از نظرسنجي 

 رضوي خراسان



1395ماه  9دفتر تحقيقات بازار و مشاوره تجاري اتاق در   

 

 

در ارائه و كشور با مقايسه و 1395 سال اول ماهه 6 در رضوي خراسان استان تجاري عملكرد بررسي  

 استان خارجي تجارت پايش كميته جلسه

در ارائه و كشور با مقايسه و 1395 سال اول ماهه 9 در رضوي خراسان استان تجاري عملكرد بررسي  

 استان خارجي تجارت پايش كميته جلسه

صادراتي برنامه اهداف با تطبيق و 1394 سال ماهه 12 در رضوي خراسان استان صادراتي عملكرد بررسي  

 استان صادرات توسعه كارگروه جلسه و خارجي تجارت پايش كميته جلسه در ارائه و استان

در ارائه و واگن تامين رويكرد با ميانه آسياي كشورهاي به رضوي خراسان ستانا صادرات توسعه بررسي  

 استان خصوصي بخش و دولت گفتگوي شوراي جلسه



1395ماه  9دفتر تحقيقات بازار و مشاوره تجاري اتاق در   

در ارائه و كشور توسعه ششم برنامه هاي سال در رضوي خراسان استان صادرات توسعه برنامه تهيه  

  استان مقاومتي اقتصاد كارگروه و صادرات توسعه كارگروه

قزاقستان كشور در رياگذ سرمايه و تجاري هاي فرصت بررسي  

روسيه كشور در گذاري سرمايه و تجاري هاي فرصت بررسي 



 2136 مورد امور كارنه تير :
واردات ، صادرات ، ثبت شده ، فروش، عودت شده  : شامل

 گواهي قبولي و سفيد ابطالي 

1395ماهه  9خدمات بازرگاني اتاق در   

 :  مورد ارائه خدمات بازرگاني شامل  1305
377  ، مورد   16مورد ابطال كارت و  19تمديد،  893مورد صدور

 غيرفعال سازي كارت  
493  مورد كارت حقيقي 732مورد كارت حقوقي و 

2411  مورد صدور فرمA   و گواهي مبداء: 

 1/265/430/222ارزش دالري  

  40/586/979850: وزن ناخالص 
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 وگواهی مبدا Aصدور فرم 

 حقوقی

 حقيقی



 1395ماهه  9هيات هاي اعزامي و پذيرشي در  –امور بين الملل 

 
 

: تخصصي به كشورهاي مختلف اعم از  اعزام هيات هاي  
، هلند ، پاكستان بصره، مكزيك، كره، هنگ كنگ،ارمنستان، گرجستان، كنيا، تاجيكستان، عمان، مجارستان، افغانستان، روسيه  

 :  از اعم مختلف كشورهاي پذيرشي هاي هيات
 تركيه، طرابوزان هيات الهور، بازرگاني هيات افغانستان، الهور، برنج صادركنندگان اتحاديه و هلند چك، مكزيك، تركيه، هلدينگ كنگ،هرات، هنگ 

 پاكستان ايران، و عراق اتاق مشترك رئيس
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 تير خرداد ارديبهشت فروردين
 مرداد

 مهر شهريور
 آبان

 آذر 

 پذيرش هيات

 اعزام هيات 



مورد شركت و برگزاري  در مراسمات  60بيش از 
پنجمـين سـالگرد اسـتقالل    : و جلسات اعم از 

تركمنستان، برگزاري جلسـات ماهانـه هيـات    
رئيسه شوراي ملي زعفران ايران، بررسي تعرفه 
هاي ترجيحي كشورهاي حوزه اوراسيا، شـركت  
 در جلسه تعيين استراتژي اتاق بازرگاني و غيره 

مورد اطالع رساني از نمايشگاها  80بيش از * 
و همايش هاي برگزار شده در كشورهاي  

مواد غذابي هنگ كنگ، صنايع  : مختلف نظير
رم ، نمايشگاه -غذايي الهور، نمايشگاه ايران

مشترك ايران و روسيه در ارمنستان و اعزام  
 نيرو به نمايشگاه هاي مذكور و غيره 

برگزاري مالقات با سفيران و هيات رئيسه *
 كشورهاي مختلف
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 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
 4 7 4 6 10 9 8 10 6 شرکت در جلسات
 5 3 1 2 2 1 2 2 4 مالقات با هيات ها و سفيران
 8 9 6 8 12 15 6 5 10 اطالع رسانی نمايشگاه و همايش ها

  1395ماهه  9امور بين الملل در 



1395ماهه  9مركز آموزش اتاق در 

  و آموزشي دوره 22 تشكيل و برگزاري
   متقاضيان ، انگليسي زبان : از اعم توجيهي

 بازرگاني كليات بازرگاني، كارت صدور
 غيره و  خارجي

  آموزشي كارگاه 20 تشكيل و برگزاري
  مذاكرات فنون و اصول :قبيل از مختلف
  كاري ترخيص و كاري العمل حق تجاري،
  سفارشات ثبت نوين راهنماي گمرك،
 غيره و المللي بين قراردادهاي ، خارجي

مجوزها اخذ خصوص در الزم هاي پيگيري 
مراكز با همكاري هاي نامه تفاهم پيشنهاد و تهيه  

   آموزشي
جهت در اقتصادي فعاالن و اعضاء به رساني اطالع 

 ها دوره برگزاري  رساني آگاهي
جزوه تهيه آموزش، با مرتبط اطالعاتي بانك تهيه  

 آموزشي منابع و ها
سمينار تشكيل و برگزاري 
دوره ها،  : ساعت آموزش شامل 630مجموع    مختلف جلسات در حضور و برگزاري

 كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي

 آموزش ساعت نفر 14000
  در كننده شركت افراد

 هاي دوره و ها كارگاه
   آموزشي



1395ماهه  9مركز آموزش اتاق در   

ارديبهش فروردين
 ت

 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد

 1 2 3 1 2 3 3 5 2 دوره های آموزشی و توجيهی 
 4 4 2 2 3 1 2 1 1 کارگاه های آموزشی 
 55 112 96 35 67 125 50 78 10 مجموع ساعات آموزشی
 5 4 6 5 3 1 3 5 2 برگزاری و حضور در جلسات 

Ax
is

 T
itl

e 

Chart Title 



  1395ماهه  9واحد اداري و منابع انساني اتاق در 
 

   
 

  

  تلفني  و حضوري مراجعات يه پاسخگويي مورد2217

   كننده شركت نفر12189 حضور با 2 شماره و مركزي هاي ساختمان در نشست و جلسه569  تشكيل و برگزاري

  مشاوران و وقت پاره ، وقت تمام از اعم پرسنلي قراردادهاي تنظيم

مورد خريد 266و انجام  پيگيري  
  ارجاعي متون 1859 تايپ

ثبت و گردش نامه هاي اداري و امور دبيرخانه5856  



  صدور معرفي نامه به ارگان هاي مختلف مورد، 205

همايش با حضور ششصد نفر و برگزاري هفت سمينار با  رگزاري و هماهنگي و امور اجرايي دوب
 حضور پانصد و شصت شركت كننده 

 امور نگهباني شامل تعريف شيفت ها و گردش نيروها

 :امور ماموريت ها شامل انجام
 تهيه بليط •
 اياب و ذهاب•

 اسكان•

  1395ماهه  9واحد اداري و منابع انساني اتاق در 
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 امور ماموريت ها
 امور اجرايی  همايش ها و جلسات
 تايپ متون
 خريد کاال
 پاسخ گويی به مراجعات
 برگزاری و شرکت در جلسات 

  1395ماهه  9واحد اداري و منابع انساني اتاق در 



 هاي مشاوره ارائه و هماهنگي
 نفر 200 از بيش به تخصصي

 اقتصادي فعاالن

 مراجعه 310 از بيش به پاسخگوي
 راهنمايي راستاي در تلفني و حضوري

  فعاالن و اعضاء ساير با ارتباط ايجاد
   اقتصادي

  و پرونده به رسيدگي مورد 132
 اعضاء مسائل و مشكالت پيگيري

 تأمين مالياتي، هاي حوزه در
  برگزاري طريق از وگمرك اجتماعي

   كاري گروه



  1395ماهه  9دفتر ارتباط با اعضا و فعالين اقتصادي اتاق در 
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 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
 41 50 54 45 50 52 55 40 30 مراجعان حضوری و تلفنی 
 40 30 38 31 28 30 30 36 15 هماهنگی و ارائه مشاوره
 20 15 11 20 15 12 14 10 7 پيگيری مشکالت و مسائل فعالن اقتصادی



  1395ماهه  9امور تشكل ها اتاق در 

 .ها تشكل حوزه با مرتبط جلسه و نشست 61 در شركت•

 .ها تشكل حوزه با ارتباط در گزارش41 ارائه و تنظيم•

 .ها تشكل حوزه با مرتبط هاي رساني اطالع و مكاتبه 222 انجام•

 .مرتبط حوزه در اقتصادي فعاالن به مشورتي نظر 67 ارائه•

  شعبه برقي پله و آسانسور سنديكاي :جمله از( ذيربط هاي تشكل انتخابات و ساليانه عمومي مجامع جلسات بر نظارت و شركت•

  مديران انجمن رضوي، خراسان شعبه ارگانيك رضوي، خراسان صادركنندگان اتحاديه خراسان، برق صنعت سنديكاي خراسان،

 )مهندسي و فني خدمات صادركنندگان اتحاديه خراسان، صنايع
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 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

 برگزاری و حضور در جلسات مرتبط

 تنظيم و ارائه گزارش 

 ارائه مشاوره مربوط به حوزه

 مکاتبه و اطالع رسانی 



  نسخه4100 :انتشارات توزيع و توليد
  پولي، هاي سياست كتاب :شامل

  خراسان به رو اي پنجره بروشور
  ،)انگليسي و فارسي زبان به( رضوي

  ويژه - شهرستاني زندگينامهمرحوم
 كتابچه -دانشگاه و صنعت نامه

 و اتاق ماهه شش عملكرد گزارش
 غيره

مورد تهيه ،توليد   43
و نصب بنرهاي 

 تبليغاتي و مناسبتي

تهيه و ابالغ دستورالعمل اجرايي و شرح وظايف خبرنگار 
اتاق،هماهنگي با دبيرخانه امور هماهنگي كميسيون ها جهت 

و گفتگو با  ) توليد محتوا(تهيه گزارش هاي كامل و جامع 
مسئوالن و رؤساي كميسيون ها جهت انعكاس در پورتال اتاق، 

نكوداشت زنده ياد  : شركت در جلسات مختلف  از قبيل
جلسات با -هفته دولت در استانـداري-دكتر رناني -شهرستاني

جلسه استانـداران مـــرزي ايران و  -دبير محترم اجــرايي 
تفاهم (جلسه در صــدا و سيماي خراسان رضوي  -افغانستان 

 )نامه همكاري

تهيه آلبوم و فتوكليپ ويژه نمايشگاه توانمنديهاي اتاق 
 مشهد، 

اطالع رساني و پوشش دهي خبري همايش ملي تعمل 
صنعت و دانشگاه و همچنين حضور و برپايي اجالس 

 ماهيانه هيات نمايندگان

  1395ماهه  9روابط عمومي اتاق در 



1395ماهه  9روابط عمومي اتاق در   
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 آذر  آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
 12 5 4 6 13 3 10 10 7 شرکت در جلسات 
 6 2 3 3 6 10 5 3 2 توليد بنرمناسبتی
 1700 200 150 120 1000 3000 50 40 20 تنظيم و تيراز انتشارات
 88 60 110 92 73 60 75 60 30 تهيه، تنظيم و بارگذاری خبر



1395ماهه  9دفتر مطالعات و بررسي هاي اقتصادي اتاق در 

 
  

 

 

. 

گزارش خاص آماري در مورد اقتصاد 35تهيه   

گزارش   80تهيه 
گزارش خاص تحليلي  در   40تهيه  تخصصي اقتصادي

 مورد اقتصاد ايران



1395ماهه  9دفتر كشاورزي اتاق در   

 همكاري در تهيه ليست اعضاء كانون مشاورين جوان اتاق•
 تهيه خبرنامه داخلي بخش كشاورزي اتاق در ارديبهشت ماه   •
 برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با كشاورزي ارگانيك   •
   1394گزارش جمع بندي اقدامات كميسيون كشاورزي در سال  •
 تنظيم و ارائه گزارش تخصصي در ارتباط با حوزه ارگانيك و كشاورزي •
 بندي مشكالت بخش كشاورزي استان به تفكيك زيربخش هاجمع•
پروپوزال اولويت بندي گياهان دارويي جهت توسعه توليد و تجارت در استان با  •

 رويكرد اقتصاد كشاورزي و آب  
 بررسي پيوستن بخش كشاورزي ايران به سازمان تجارت جهانيپروپزال •
پروپوزال آسيب شناسي تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي استان خراسان   •

 رضوي 
جنبه هاي قانوني واردات انواع مواد غذايي به اتحاديه  "برگزاري سمينار كاربردي •

اروپا، آمريكا، استراليا از ديدگاه كنترل هاي كيفي با همكاري موسسه يوروفاين 
 توسط كميسيون كشاورزي و آب "آلمان

بررسي مشكالت صنعت طيور استان در در اخذ تسهيالت بانكي در  كميته  •
 تخصصي دام و طيور

بررسي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و چالش هاي توسعه گياهان دارويي و •
 فرآورده هاي آن ها در استان

 
 

 



  1395ماه  9همايش و سمينارها اتاق در 

 

 

 

با همكاري اداره كل امور  ” اصالحات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسالمي"برگزاري كارگاه آموزشي •
 مالياتي استان

 جلسه و نشست مشترك هيأت تركيه با فعاالن اقتصادي•

 ميزگرد تخصصي و رسانه با موضوع صادرات استان و چالش هاي موجود•

 با رويكرد رقابت پذيري پايدار » برگزاري همايش برندينگ« •

 نكو داشت كار آفرين خير انديش زنده ياد مهندس جواد شهرستاني•

 سرمايه هاي نمادين، پيش شرط توسعه نهادين: نشست تخصصي فعاالن اقتصادي استان با دكتر رناني•

 .سمينار آموزشي امور مالياتي 4همكاري با اداره كل امور مالياتي استان در برگزاري •

 .سمينار آموزشي امور مالياتي 4همكاري با اداره كل امور مالياتي استان در برگزاري •

 برگزاري چهارمين همايش ملي صنعت و دانشگاه با رويكرد بهبود محيط كسب و كار •

 همايش تجليل از صادركنندگان نمونه كشوري•

 



 
 با تشكر از توجه شما
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