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یسه بر اساس راهبردهاي ابالغی هیات رئ
محترم و درچارچوب برنامه هاي مصوب

، طی ده ماه گذشته اقدامات 1396سال 
نجام متعددي در سطوح مختلف اتاق به ا

رسیده است که اهم عملکردها و رئوس
اقدامات به استحضار رئیس محترم،

اعضاي محترم هیات رئیسه و اعضاي
.ودگرانقدر هیات نمایندگان ارائه می ش
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۲
ارائه شده به ذینفعان، اعضايخدمات : فصل دوم

محترم و هیات نمایندگان

۳
هاي برون سازمانی اتاق ایرانبرنامه : فصل سوم

۴
هاي موجود و پیش روچالش : فصل چهارم



نگاهی آماري به جلسات هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ایران
نشست10اننشست ھیات نمایندگ

میھمانان ویژه 
ھیات نمایندگان

تجارتومعدنصنعت،محترموزیرشریعتمداري،آقايجناب.
کشورمحترموزیرفضلی،رحمانیآقايجناب.
اقتصادياموردرجمهوررئیسویژهدستیارنیلی،آقايجناب.

جلسات عادی و فوق 
رئیسھالعاده ھیات 

مصوبه132جلسه با 36

جلسات ریاست محترم
اتاق ایران

732اتاقازخارجوداخلنشستوجلسه.
52کشورازخارجمجامعواعزامیهايهیاتدرحضوروخارجیمیهمانانبامالقاتونشست

جلسات اعضای محترم 
ھیات رئیسھ

909اتاقازخارجوداخلنشستوجلسه.
47کشورازخارجمجامعواعزامیهايهیاتدرحضوروخارجیمیهمانانبامالقاتونشست

.نگیفرهمیراثسازمانرئیسوجمهوررئیسمحترممعاونپوراحمديدکترسرکارخانمباجلسهجلسات صبحانھ کاری
کشورکلبازرسیسازمانمحترمریاستسراجآقايجنابباجلسه.
جمهورریاستفناوريوعلمیمحترممعاونستاريدکترآقايجنابباجلسه.
ایراناطالعاتفناوريوارتباطاتمحترموزیرجهرمیآذريمهندسآقايجنابباجلسه.
هايانهخوزراتبرايدولتپیشنهاديوزراءشریعتمداري،دکتروکرباسیاندکترآقایانباجلسه

.تجارتومعدنصنعت،واقتصاد
پزشکیآموزشودرمانبهداشت،محترموزیرهاشمیزادهقاضیدکترآقايجنابباجلسه.

.هاکمیسیونمشتركنشست10تخصصینشست46کمیسیون ھا
حکومتیشوراهايومجامعنشستدرهاکمیسیوناعضايحضورمورد290ازبیش.
باایراناتاقتخصصیگانه19هايکمیسیونسويازتحلیلوگزارشارائهمورد30ازبیش

.مشکالتحلوشناساییجهتدرمحورپایشرویکردبرتمرکز



برنامھ ھای راھبردی در راستای تحکیم ساختار درونی اتاق ایران: فصل اول

گانه و اتخاذ رویکرد جدید 6طرح ) الف
به منابع پایدار درآمدي اتاق ایران با 

یهدف کاهش وابستگی به منابع سنت
).سه در هزار و چهار در هزار(

ویب گانه اي در هیات رئیسه اتاق ایران طرح و مورد تص6در این راستا طرح 

فعان،  قرار گرفته و در حال اجرا می باشند که در جهت ارائه خدمات به ذین

یدار و هرکدام به تنهایی می تواند منبع مطمئنی در تامین درآمدهاي پا

.دائمی اتاق ایران بشمار آید



 تیر پالسTir+
 اي تیرeTir
لی ارتقاء جایگاه حمل و نق

ایران با فعال تر شدن 
کریدورهاي پنج گانه  

عبوري از ایران ازجمله 
.جنوب-کریدور شمال

برنامھ ھای راھبردی در راستای تحکیم ساختار درونی اتاق ایران: فصل اول

اجراي طرح ملی  . 2
رتبه بندي فعاالن  
ان  تجاري عضو اتاق ایر
و توسعه دامنه آن

کشورباالدستیاسنادوقوانیناساسبرایراناتاقبنديرتبهملیمرکز
مقرراتقانوناجرایینامهآیین)10(ماده)3(بند)2(تبصرهازجمله

تولیديتوانازاستفادهحداکثرقانون)5(مادهتبصرهوواردات،وصادرات
.استگردیدهتاسیسسالجاريدرکشور،نیازهايتامیندرخدماتیو
پیگیرایران،اتاقدرنیازموردهايزیرساختبودنفراهمبهتوجهبا

مرتبطهايسازمانونهادهاها،وزارتخانهحمایتوهماهنگیباتاهستیم
سطحدراقتصاديفعاالنبنديرتبهواعتبارسنجییکپارچهسامانهدولتی،

اتاقسويازایراناتاقعضوغیروعضواقتصاديفعاالنهمهپوششباملی
خدمتیارائهبرعالوهکامل،تحققدرصورتکهگرددمدیریتوایجاد
.مودنخواهداتاقعایدراپایداريدرآمديمنابعذینفعان،نیازموردوبزرگ

توسعه واحد کارنه. 3
تیر اتاق ایران در 

:قالب طرح هاي

عضویت فراگیر . 1
همه شرکت هاي 
ثبت شده در کشور

این مورد از اهمیت مضاعفی برخودار
است، چراکه ضـمن افـزایش منـابع    

ي درآمدي اتاق، افزایش چندین برابر
اعضاي اتاق ایران را بـدنبال خواهـد   

ـ  ا داشت که در دست پیگیري است ت
از طریق سـازمان ثبـت شـرکت هـا     
اجرایی گردد، هرچند نیازمند اتخـاذ 
تصمیم در حاکمیت و اصـالح قـانون  

ایـن  می باشد که البته توفیقـاتی در 
ر زمینه حاصل گردیده و موضوع بطو

.جد در دست اقدام است



انیپشتیبباکه،)پیمانکاريخدمات(ایکسپیاسشبکه
ملهمنجکشورهاازتوجهیقابلتعداددریونیدوجهانیسازمان

تاقاهدایتبااست،شدهگذاشتهاجرابهجنوبیکرهوترکیه
میاجراءدرحالکشورهايSMEکلیهعضویتباوایران
اتاقایران،اتاقمحوریتبااينامهتفاهمعقدطی.باشد

واستشدهانتخابشبکهاینایجادمجريبعنواناصفهان
.باشدمیکاردستوردرهااستانسایربهشبکهتوسعه

هايتظرفیمعرفیبرايبسترایکس،پیاسشبکهتوسعهبا
بازارهايدرکشورمانمتوسطوکوچکتولیديواحدهاي

هاياتاقمالی،منابعتامیندروشدخواهدفراهمجهانی
.دادخواهدپوششراکشور

برنامھ ھای راھبردی در راستای تحکیم ساختار درونی اتاق ایران: فصل اول

اجرای تفاھم نامھ . ۵
توسعھ شبکھ اس 

)  SPX(پی ایکس 
)پیمانکاریمرکز خدمات(

توسعھ فعالیت ھای . ۴
مرکز داوری اتاق 

افزایش پذیرش وایران 
درخواست ھای 

دادرسی

داوريمرکزتوسعه
بسترهايایجادنیازمند

سختوافزارينرم
محلازجملهالزمافزاري

میآنتوسعهواستقرار
مناسبیمکانکهباشد
هايفعالیتتوسعهجهت
.استشدهتامینمرکز

توسعھ خدمات . ۶
ارائھ شده از طریق 
سیستم جامع موبایل 

اپ اتاق ایران

ازجملهمختلفیهايقسمتشاملطرحینا
بخش.استخدماتوارتباطاتبخش

نیازهايبهپاسخگوییبدنبالارتباطات،
نیزواقتصاديحوزهدرفعالذینفعاناطالعاتی

معرفیوهااتاقرویدادهايرسانیاطالع
والتمحصوکاروکسبتجار،اقتصاديفعالیت

ارائهامکانخدمات،بخشدروباشدمیآنها
مبداء،گواهیصدوردرخواستمانندخدماتی
عتبارااستعالمبازرگانی،کارتاعتباراستعالم

.استشدهمهیا...ومبداءگواهی



گانه راهبردي و تحکیم ساختار درونی اتاق ایران6طرح هاي 

بهمذکور،گانه6هايطرحتوسعهوپیشبردبا
منابعبهاتاقمالیوابستگیکاهششاهدمرور

)هزاردرچهاروهزاردرسه(سنتیدرآمدي
راانایراتاقبیشترهرچهاستقاللکهبودخواهیم
درشدخواهدموجبوداشتخواهدبدنبال
احتمالازجملهآیندهمحتملچالشیشرایط
ایراناتاقبازرگانی،کارتحذفضعیفهرچند

کلیهبهراايگستردهرسانیخدماتشبکهبتواند
یمالمصونیتازوباشدداشتهاقتصاديفعاالن

.باشدبرخورداراستقاللباتوام



هره ورياستانداردسازي فرآیندها و رویه هاي کاري، ایجاد و اصالح نظامات، آیین نامه ها و شیوه نامه ها و ارتقاء ب) ب

 26000و 9000استاندارد سازي فرایندهاي اتاق با استقرار استانداردهاي ایزو.
استاندارد سازي و مستند کردن رویه هاي کاري و اداري در اتاق هاي شهرستان جهت یکسان سازي ارائه خدمات.
ایجاد دبیرخانه مجامع و شوراها در جهت انسجام بخشی و مدیریت موضوعات در مجامع و شوراها  .
ایجاد واحد حسابرسی داخلی.
راه اندازي سامانه پایش اقتصادي وعده هاي مسئولین به بخش خصوصی.
ت  یکسان سازي نحوه صدور کار:نظام مند کردن روابط سازمانی از طریق تدوین و اصالح و یکسان سازي آیین نامه ها و شیوه نامه ها از قبیل

...بازرگانی، تهیه شیوه نامه صدور گواهی مبداء، تهیه آیین نامه نحوه تسجیل اسناد تجاري و 
تاسیس مرکز ملی رتبه بندي اتاق ایران.
خصوصی و اصالح دستورالعمل فرآیند رتبه بندي و تهیه مدل جدید با توجه به ماهیت نظارتی مرکز ملی رتبه بندي اتاق ایران و مشارکت بخش

تشکل ها در فرآیند رتبه بندي

ت افزایش کارایی و بهره وري سازمان، از سیاست هاي راهبردي اتاق ایران و هیا
زمند ارتقاء بهره وري و کارایی اتاق نیا. رئیسه محترم در دوره هشتم می باشد

، استاندارد سازي دایمی فرایند ها و رویه هاي کاري، انجام اصالحات ساختاري
وه نامه نظام سازي و نظام بخشی و تدوین و تکمیل و اصالح آیین نامه ها و شی

ماه گذشته در این راستا اقدامات شایانی از سوي بخش 10طی . ها می باشد
:به شرح ذیل می باشندموارد اهم .هاي مختلف اتاق به انجام رسیده است



برگزاري جلسات اتاق فکر در جهت افزایش توان تصمیم گیري و برنامه ریزي در اتاق ایران.
تدوین و اخذ مصوبه هیئت رئیسه براي شیوه نامه نحوه پذیرش هیئت هاي خارجی در اتاق ایران.
تدوین سند راهبردها و ماموریت هاي امور بین الملل.
تدوین و اخذ مصوبه هیئت رئیسه براي دستور العمل تشکیل کمیته هاي مشترك بازرگانی.
تدوین شیوه نامه اعزام هیئت هاي تجاري به خارج از کشور.
تدوین دستورالعمل هماهنگی فعالیت هاي بین الملل اتاق هاي سراسر کشور.
 مللیسند انتظارات از اتاق هاي مرزي در فعالیت هاي بین ال) تصویب در کمیته راهبردي(تدوین و ابالغ .
اصالح آیین نامه و اساسنامه اتاق هاي مشترك و تصویب در هیئت نمایندگان.
تدوین دستورالعمل نحوه حمایت مالی و غیر مالی از اتاق هاي مشترك.
 و معرفی به کشورهاي هدفدستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت اتاق هاي معینتدوین.
تدوین پروتکل مالقات هاي خارجی در اتاق ایران.
تدوین مدل ارزیابی اتاق هاي مشترك  .
تهیه شیوه نامه تاسیس شعبه اتاق هاي سراسر کشور.
تهیه و تدوین آیین نامه هاي مالی، اداري و انضباطی اتاق هاي سراسر کشور.
تهیه شیوه نامه آموزشی اتاق ها با حمایت مالی اتاق ایران.
سر کشورنامه نحوه تشکیل و تصمیم گیري کمیسیونهاي مشورتی اتاقهاي سراتهیه پیش نویس شیوه.
تهیه و ابالغ بخش نامه نحوه وصول سه در هزار و چهار در هزار.
 منطقه بر اساس تقسیم بندي وزارت کشور5اتاق استانی به 31تقسیم بندي  .
انی، نظام مطالعه و پیشنهاد طرح جامع منابع انسانی اتاق ایران با رویکرد برنامه ریزي و تامین منابع انس

این  در. (توسعه منابع انسانی و آموزشو جذب و گزینش، نظام نگهداشت منابع انسانی، نظام بهسازي
نفر نیروي جوان بکار گمارده شده 8نفر از کارکنان بازنشسته و تعدیل شده و 44ماه گذشته 10راستا طی 

). اند

استاندارد سازي فرآیندها، و رویه هاي کاري، ایجاد و اصالح نظامات، آیین نامه ها و شیوه نامه ها، ارتقاء بهره وري نیروي انسانی ) ب



نینـــهمچ

تبدیل مرکز آمار و اطالعات اقتصادي
بر  اتاق ایران بعنوان یکی از مراجع معت

رو اصلی آماري و  اطالعاتی کشو

ذار در نقش آفرینی فعال و تاثیر گو 
شور،  سیاستگذاري هاي اقتصادي ک
ح  بهبود محیط کسب و کار، اصال

وانع  محیط قانونی و مقرراتی، رفع م
...   تولید و 

ران  پیشگامی و نقش آفرینی اتاق ای
در تولید فکر اقتصادي و ترسیم

مختصات اقتصاد خالق و هوشمند

.از دیگر اهداف راهبردي اتاق ایران می باشند



خدمات ارائه شده به ذینفعان، اعضاي محترم و هیات نمایندگان اتاق-فصل دوم

توسعھ خدمات بھ تشکل ھای اقتصادی) ۲

 مورد10(برگزاري جلسات هیات نظارت راهبردي.(
ا تشکل  نشست مشترك رئیس محترم و اعضاي هیات رئیسه و دبیرکل اتاق ایران ب

).مورد16(ها 
 29(صدور پروانه ثبت و فعالیت تشکل ها به امضاي ریاست محترم اتاق ایران

).  مورد
 مورد95(صدور موافقت اصولی تاسیس، تمدید و تغییر نام تشکل ملی و استانی(
 مجمع  26مجمع ملی و 8(برگزاري مجامع موسسین تشکل هاي ملی و استانی

).استانی
 مجمع146(حضور و نظارت بر برگزاري مجامع عمومی سالیانه و فوق العاده.(
 مورد281(ثبت آگهی تاسیس، تصمیمات و تغییرات در تشکل هاي ملی و استانی  .(
 شاخص  230تشکل ملی با 187(آغاز اجراي پروژه ارزیابی و رتبه بندي تشکل ها

و  GDPمورد ارزیابی قرار گرفته اند و بر اساس شاخص هایی مانند سهم در
).حائز رتبه الماس، طال، نقره و برنز شده اند... اشتغال و 

ها در خصوص الحاق، حل اختالف ها،  هاي مشورتی با تشکلبرگزاري نشست
).مورد150... (تاسیس، رفع مشکالت و 

اجراي طرح یک تشکل یک کشور.
 هاسنجی جهت واگذاري تصدي گري هاي دولت به تشکل امکان.
 به تشکل هاي استانی از طریق تدوین بانک اطالعاتی یکپارچهساماندهی .
 و...

ورتوسعه خدمات به اتاق هاي سراسر کش) 1

 15(تشکیل مستمر و منظم جلسات شوراي روساي اتاق ها
).ماه سالجاري10جلسه طی 

ارتقاء کمی و کیفی جلسات شوراي گفتگوي استان ها.
 سفر استانی ریاست محترم اتاق ایران21انجام.
 تفویض برخی از ماموریت هاي اتاق ایران به اتاق هاي

.شهرستان ها
راي ترازسنجی عملکرد اتاقهاي سراسر کشور با یکدیگر ب

.انتقال مهارت ها و دانش الزم در مدیریت اتاق ها
ن کمک به فعال سازي اتاق ها جهت حضور موثر در کمیسیو

.هاي رفع اختالف گمرکی، مالیاتی و تامین اجتماعی
 فعال سازي اتاق هاي مرزي در جهت توسعه روابط با

.کشورهاي همجوار
 اندازي واحد تحقیق و پژوهش در اکثر اتاق هاي سراسر  راه

.کشور با مرکزیت اتاق ایران
 خدمات و کمک به تعدادي از اتاق ها جهت احداث، تملیک  ارائه

ه و تجهیز ساختمان پس از طرح و تصویب در کمیسیون بودج
).   مورد49(اتاق 

 و.....
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حلیلیخدمات مشاوره، تامین و ارائه اطالعات اقتصادي آماري و ت) 4

اجراي طرح پایش ملی محیط کسب و کار بصورت فصلی.
تاسیس کمیته آمارهاي بخش خصوصی.
ایر  تولید بیش از یکصد گزارش اختصاصی درباره وضعیت اقتصادي ایران و س

.کشورها، اقتصاد مقاومتی، نقد سیاست هاي اقتصادي و اظهار نظرهاي فنی
تهیه و چاپ سالنامه آماري اتاق.
 مورد تصویب 15طرح ارزیابی شده، 36جلسه، 11(برگزاري شوراي پژوهشی

).شده
 مورد10(و ارائه بروشور اقتصاد به زبان ساده تهیه.(
 مورد10(تهیه و ارائه بولتن مسائل روز اقتصاد ایران.(
 مورد9(ارائه چکیده آمارهاي اقتصادي.(
 مورد10بیش از (انتشار و تجدید چاپ کتاب(
 ی و بولتن هفتگی کمیته ایرانی اتاق بازرگان) مورد1(ویژه نامه اقتصادي انتشار

).ماه گذشته10شماره طیICC) (36(المللی بین
 ماه10شماره در 6(انتشار ماهنامه معاونت تشکل ها.(
 آزمایشیدر مرحله تست (اندازي سامانه بانک اطالعات پژوهشی اتاق ایران راه.(
 المللآماري معاونت بین -و ارائه بولتن هاي تحلیلیتهیه.
 ماه10شماره در 6(ماهنامه معاونت تشکل ها انتشار.(

گانیتوسعه خدمات به اتاق هاي مشترك بازر) 3

 ایران و / ایران و برزیل(: جدیداتاق هاي مشترك 5تشکیل
ایران و / و کویتایران / ایران و پاکستان/ ترکمنستان

).اتریش
 یایران و اسلواک(تشکیل یک کمیته مشترك بازرگانی.(
هاي مشتركالعاده اتاقبرگزاري مجامع عمومی عادي و فوق

).مورد50(
ران تصویب اساسنامه جدید اتاق هاي مشترك مصوب اتاق ای

.  توسط کلیه اتاق هاي مشترك
 ترویج عضویت در اتاق ها و کمیته هاي مشترك با هدف

ن تمرکزگرایی فعالیت ها و افزایش میزان مشارکت فعاال
.  اقتصادي

 ه  عملکرد اتاق هاي مشترك در خصوص خدمات ارائه شدارزیابی
. به اعضاء و نظام مندي هدف ها

 کردن اعالم برنامه هاي اعزام و پذیرش اتاق هاي هماهنگ
.مشتركشهرستان ها با اتاق هاي 

 قائل شدن براي مشارکت اتاق هاي مرزي در اتاق هاي اولویت
.  مشترك بازرگانی با کشورهاي همسایه

 و....
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فعانتوسعه ابزارهاي ارتباطی و خدمات اطالع رسانی به ذین) 6

 اندازي اتاق خبر و توسعه تعامل با رسانه هاي داخلی و خارجیراه.
 اي داخلی و ھخبر و تحلیل گزارش درباره رویداد6500انتشار بیش از

.  بیرونی
 هزار عضو10برابري اعضا کانال خبري اتاق به حدود 10افزایش.
اطالع رسانی مستمر دستور هفتگی و گزارش جلسات علنی مجلس

شوراي اسالمی و کمیسیون هاي مجلس به کلیه واحدهاي اتاق و اتاق
.هاي شهرستان ها

 مورد4170(انعکاس اخبار و رویدادهاي اتاق در سایت اتاق ایران.(
عاالن  تولید و انتشار ویدئو در راستاي انعکاس نقطه نظرات اقتصادي ف

).  مورد172(اقتصادي و اقدامات اتاق 
 مورد گفتگو با اعضاي  220(راه اندازي و توسعه رادیو مجازي اتاق

).محترم هیات نمایندگان
 370(هماهنگی حضور مسئوالن اتاق در برنامه هاي رادیو و تلویزیون

).مورد
اري  هماهنگی براي مصاحبه اعضاي هیات نمایندگان با رسانه هاي نوشت

).مورد270(
  راه اندازي صفحه رسمی اتاق ایران در اینستاگرام و سایت آپارات

).مورد گزارش30بارگزاري بیش از (
تدوین و چاپ گزارشات ماهیانه، فصلی و سالیانه از عملکرد واحدها.

ترویجی-خدمات آموزشی) 5

 برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی درخصوص اینکوترمز، روش هاي
ادي،  پرداخت بین المللی و ضمانت نامه ها، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسن

).دورهICC) (14(از سوي ... قراردادهاي بین المللی و 
بی برگزاري سمینارهاي آموزشی از سوي معاونت بین الملل درخصوص بازاریا

براي نهادهاي غیرانتفاعی، طرف یابی تجاري، مدیریت رویدادهاي تجاري و 
).مورد4(تفاهم نامه هاي دوجانبه 

  برگزاري دوره هاي آموزشی حمل و نقل بین المللی ایرو با همکاري سازمان
).دوره5(ایرو، کارنه تیر و موسسه آموزشی اتاق ایران 

 دوره18(برگزاري کارگاه هاي آموزشی اسلوب صحیح داوري  .(
برگزاري دوره هاي آموزشی از سوي معاونت استان ها براي تشکل هاي ملی و

).دوره استانی53دوره ملی و 10(استانی اتاق 
ل ها برگزاري سمینارهاي تشکلی در تهران و شهرستانها از سوي معاونت تشک

).مورد75(
برگزاري دوره آموزش مجازي آشنایی با مقررات سازمان جهانی تجارت .
تی برگزاري دوره آموزشی براي نمایندگان اتاق در هیات هاي حل اختالف مالیا

).دوره2(بازرگانی سوي معاونت فنی و خدمات و هیات هاي تامین اجتماعی از 
 ي  سوتجاري از گزینی همسانجهانی و سمینار آموزشی مارکتینگ برگزاري

.معاونت بین الملل و اتاق اکو
ظم  برگزاري رشته هاي تحصیلی مختلف و دورهاي آموزشی تخصصی بطور من

.در موسسه آموزشی اتاق ایران
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اديخدمات حقوقی و داوري اتاق در حل اختالفات فعاالن اقتص) 8

 راي سازش، ترافعی و یا 42دادخواست و صدور 61ثبت
.استرداد دعوي

 جلسه رسیدگی داوري84برگزاري.
 مورد مشاوره حضوري و غیر حضوري4500ارائه بیش از  .
 ابالغ حضوري2000مکاتبه و بالغ بر 3000انجام بیش از.
اي  تشکیل و بررسی و رسیدگی به پرونده هاي اختالفی اعض

).فقره41(اتاق از سوي واحد حقوقی 
 مورد15(پیگیري شکایت له یا علیه اتاق ایران.(
ق  ارائه نظرات مشورتی و پاسخ به سواالت حقوقی اعضاي اتا

).مورد136(
  بررسی و اظهار نظر حقوقی درخصوص آیین نامه هاي اتاق

).مورد24(ایران 

باطاتخدمات ارائه شده به ذینفعان در حوزه فناوري اطالعات و ارت) 7

 هاي اجتماعی  قابلیت هاي اپلیکیشن اتاق بعنوان یکی از بزرگترین شبکهارتقاء
.کشورفعاالن اقتصادي 

ان  به روز رسانی سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و گواهی مبداء و امک
.ISICانتخاب رشته فعالیت بر اساس استاندارد 

دراه اندازي مراکز شخصی سازي و صدور کارت هاي بازرگانی و عضویت هوشمن.
زاري  استقرار سامانه ویدئو کنفرانس در اتاق ایران و اتاق هاي شهرستان و برگ

.ویدئوکنفرانسطریق سیستم از برخی از جلسات اتاق ایران 
 تماعی  از سازمان تامین اج» استعالم بدهی بیمه«راه اندازي سامانه الکترونیکی

.آنالینبصورت 
 ایرانراه اندازي سامانه آموزشی الکترونیکی اتاق.
  آماده  سازي سامانه همراه ثبت نام در هیات هاي تجاري و جلسات مذاکرات

.رودرو
رکت هاي راه اندازي سیستم خرید اینترنتی کارنه تیر بر روي سامانه یکپارچه ش

.نقلحمل و 
 تماعی  از سازمان تامین اج» استعالم بدهی بیمه«اندازي سامانه الکترونیکی راه

. بصورت آنالین
 تبادل الکترونیکی گواهی مبداء میان ایران و ترکیهآغاز.
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 صصی در جلسات فنی و تخمشارکت فعال کارشناسی پیگیري منافع ذینفعان اتاق از طریق
:شاملامور اقتصادي و بازرگانی اعم از تولید و تجارت 

 کارشناسی  و واردات و جلساتنامه اجرایی قانون مقررات صادراتآیین) 1(کمیسیون ماده
).مورد72(آن 
مورد11(کمیته کارشناسی شوراي عالی صادرات.(
مورد36(هیات ارزیاب سازمان ملی استاندارد ایران.(
مورد22(ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کارگروه هاي تخصصی مربوطه.(
مورد32(کمیته انتخاب صادرکننده نمونه.(
 مورد31(قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر20کارگروه ملی ماده.(
 مورد30بالغ بر (اقتصادي مجلس و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی کمیسیون.(
 مورد23(هاي اقتصادي هیات دولتکمیسیون.(
 مورد25(آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی 87و 82کمیته ماده.(
مورد63(اي صادراتیھکارگروه تعیین ارزش کاال.(
 مورد24(ستاد تنظیم بازار.(
مورد4(کمیته تولید و اشتغال شورایعالی امنیت  .(
 مورد8(قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مبارزه با فساد ) 16(هیات تشخیص ماده.(

بازدید و بررسی کارشناسی گمرکات اجرایی، بازارچه هاي مرزي و مناطق آزاد و ویژه تجاري و
.اقتصادي

 بهره برداران معادن، صادرکنندگان،  ،مشاوره تخصصی به صاحبان و مدیران صنایعارائه
واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در زمینه مقررات اقتصادي، مجوزها، گواهی هاي فنی،  

...رویه ها و فرایندها و

خدمات در حوزه حمل و نقل و دستاوردهاي حاصله) 9

 درصدي صدور کارنه تیر و قرار گرفتن ایران14/5رشد

کشور عضو کنوانسیون  71در بین سه کشور اول در میان 

.تیر

یان اجراي پروژه بین المللی ترکیبی تحت رویه تیر م

ن و اسلوونی و ایران با همکاري سازمان ایرو، گمرکات ایرا

.کشورهاي مسیر

ر  برنامه ریزي اجراي پروژه حمل و نقل ترکیبی در مسی

جنوب از بندرعباس و بندر چابهار با -کریدور شمال

.طرف هاي هندي و سازمان ایرو

توسعه خدمات فنی و بازرگانی به ذینفعان) 10
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 بنگاه  و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیري اجتماعیتشویق
هاي اجتماعی از سوي اتاق ایران با رویکرد استاندارد  

ISO26000.
کو  ایفاي مسئولیت اجتماعی اتاق ایران توسط جامعه نی

.کاري ابرار
فرینیتوسعه پایدار روستائی با تاکید بر اشتغال و کار آ.
 اعطاي  (حمایت از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان

آموزان  نفر از دانشجویان و دانش1384بورسیه  به 
).  مستعد نیازمند

 در ایجاد، تکمیل و بهسازي مراکز مذهبی،  مشارکت
.فرهنگی و آموزشی

 متولیتوسعه تعامالت با مراکز خیریه و نهادهاي.

انیتوسعه خدمات پشتیبانی، مالی و نیروي انس) 11

 برنامه دومین ممیزي مراقبتی اتاق، از طرف نمایندگان شرکت اجرايTUV  آلمان
 .9001:2008در خصوص استاندارد ایزو 

  اتاقدر  26000ایزوانجام تمهیدات مقدماتی الزم جهت راه اندازي استاندارد  .
 و ساختمان  خرداد 15(پیگیري مسائل مربوط به ساختمان هاي زیرمجموعه اتاق

اي قبیل بازسازي و اسکان بعضی از واحدهاي وابسته به اتاق و اتاق هاز ) شورک
.مشترك

هماهنگی، تشکیل جلسات کارشناسی و تصمیم گیري درخصوص خرید ملک
.مدرسه قمشیان مرتبط با بانک ملت

پیگیري خرید ملک پشت حیاط ساختمان مرکزي اتاق ایران.
  بررسی و دریافت اطالعات و  شرکت در مزایده مربوط به خرید ملک آموزشی

.جهت تاسیس دانشگاه
راه اندازي بسیج تجار با توجه به مصوبات هیات رئیسه محترم.
برنامه ریزي جهت تجهیز و راه اندازي سالن ورزشی جهت استفاده پرسنل اتاق.
برنامه ریزي در خصوص تجهیز و راه اندازي کتابخانه نیمه مکانیزه اتاق.
د انجام پیگیري ها جهت کاهش مالیات اتاق ایران با حضور در جلسات متعدد واح

.تعیین شده سالهاي قبلیمبلغ درصد 3/4مالیاتی مربوطه و کاهش بیش از 
هموفقیت در اخذ حکم معافیت فروش اوراق کارنه تیر از مالیات بر ارزش افزود.
 مورد1216(تدارك میزبانی سالن هاي اتاق از جلسات  و نشست ها.(
 کشوررویداد نمایشگاهی در 12اتاق ایران از برگزاري حمایت.

اعی اتاقتوسعه خدمات مبتنی بر مسئولیت اجتم) 12



برنامه هاي برون سازمانی اتاق ایران: فصل سوم

...ها و عملکرد اتاق درخصوص اسناد و قوانین باالدستی کشور، آیین نامه ها، بخش نامه) الف

 دولتیمستمر قوانین، مقررات و بخش نامه هاي پایش.
 9شوراي اقتصاد مقاومتی و تهیه مطالعات روش هاي اجرایی درتشکیل

سه قوا و مجمع تشخیصآن به بند از احکام اقتصاد مقاومتی و ارسال 
.مصلحت نظام

 و اظهار نظر و مشارکت در جلسات درخصوص برنامه ششم  تحلیل
.96توسعه و بودجه 

 حمایتی اظهار نظر در مورد طرح ها، لوایح، آیین نامه ها، بسته هاي...
 در اتاق در خصوص قوانین موجود در حوزهمشورتی تشکیل شوراي

ظام اقتصاد مانند قانون امور گمرکی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، ن
...تعرفه گمرکی و 

ی بررسی و اظهار نظر درخصوص قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرای
.آن
بررسی موضوع و انعکاس نقطه نظرات اتاق ایران درخصوص قانون

.مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه اجرایی آن
 قانون رفع موانع ) 20(نامه مربوط به ماده درخصوص آیین اظهار نظر

رزي تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهی اارتباط تولید در 
.واحدهاي تولیدي وتجاري و صادراتی به صندوق توسعه ملی

 قانون رفع ) 37(بررسی و اظهار نظر درخصوص آیین نامه ماده
موانع تولید درخصوص وضع عوارض بر صادرات کاال و خدمات، 

.ارزش افزوده پایین یا مواد خام
9(مشارکت در کارگروه بررسی و پیگیري آیین نامه اجرایی ماده  (

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص استفاده از 
ظرفیت هاي وزارت امورخارجه، نمایندگی هاي ایران در سراسر 

.کشور درجهت کمک به توسعه اقتصادي کشور
 مشارکت در اصالح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و

.  واردات و ارائه نقطه نظرات اتاق
  مشارکت در تدوین آیین نامه صالحیت شرکت هاي بازرسی و

.آیین نامه ارتقاء و سازماندهی دبیرخانه شورایعالی استاندارد
 و ) 73(بررسی و اظهار نظر درخصوص آیین نامه هاي اجرایی ماده

.قانون و مبارزه با قاچاق کاال و ارز) 77(و تبصره ماده ) 11(
اظهار نظر درخصوص الیحه آیین نامه دادرسی تجاري.
 الیحه قانون تجارت24اظهار نظر درخصوص ماده .
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ا قواي سه گانهعملکرد اتاق در حوزه تکالیف وزارتخانه هاي اقتصادي ذیربط و تعامل ب) ب

 فعال اتاق ایران در فرایند سیاستگذاري امور اقتصادي کشورمشارکت.
ارائه نقطه نظرات اتاق درخصوص اصالح ساختار دولت.
 مصوبه24جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی با 8برگزاري.
 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه ) 12(جلسه کمیته موضوع ماده 10برگزاري

.مصوبه21کشور و حصول 
 200ر بالغ ب(حضور نمایندگان اتاق ایران در کمیسیون هاي مجلس شوراي اسالمی

افزوده، الیحه مالیات بر ارزش ازجمله الیحه در خصوص موضوعات مختلف ) بار
اده استفساریه مگمرکی، طرح امور ارز، الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و 

ط نحوه اجراي قانون بهبود مستمر محیواردات، بررسی قانون مقررات صادرات و 31
...و 44قانون اصل کار، بررسی کسب و 

 هاي کارگروهو فراکسیونها ، کمیسیونهاتخصصی با حضور نشستهاي برگزاري
).  مورد9(ایران محل اتاق فعاالن اقتصادي در و تخصصی مجلس 

ي هماهنگی و برگزاري نشست هاي مشترك اتاق هاي شهرستان ها و کمیسیون ها
).  مورد12(مجلس شوراي اسالمی در محل اتاق هاي شهرستان 

 ی فعال اتاق ایران در جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادي خارجمشارکت
وزارتخانه در محل وزارت امور خارجه برگزار می 15که با حضور نمایندگاه 

).جلسه20(گردد 
 رم تفاهم نامه صدور گواهی حالل و کاالهاي صادراتی فیمابین نماینده محتامضاء

.یولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزي و مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالم
 تفاهم نامه با دستگاه ها و نهادهاي اجراي همچون شهرداي تهران، سازمان انعقاد

محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، سازمان صنایع کوچک و وزارت ارتباطات
.در زمینه گردشگري حالل

 تعامل مرکز داوري اتاق ایران با مجلس شوراي اسالمی و قوه قضائیه در
.تدوین قانون جامع داوري

 ارسال بسته سیاستی مربوط به موافقت نامه تسهیل تجارت)TFA (  به
ت در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تشکیل کمیته ملی تسهیل تجار

.ایران
 زیت براي تران» نحوه بهره برداري از سواحل مکران«ارسال بسته سیاستی

. کاال به کشورهاي محصور در خشکی، به وزارت راه و شهرسازي
 تهیه بسته سیاستی نحوه مبارزه با قاچاق کاال از طریق ارتباطDigital 

Connectivityگمرکات طرف بازرگانی خارجی کشور با گمرك جمهوري
براي ردیابی کاالهاي مبادله شده از GTINاسالمی ایران و استفاده از کد 

.زنجیره عرضه
از مشارکت فعال نمایندگان اتاق در کمیسیون ها و کمیته هاي تخصصی

ط زیست کمیسیون زیربنایی صنعت و محی، کمیسیون اقتصادي دولت:جمله
ک و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونی، کمیسیون لوایح دولت، دولت
،کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کمیسیون اقتصادي مجلس، دولت

ع کمیسیون اقتصاد کالن مجم، کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس
.میسیون سیاسی دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص، کتشخیص

 همکاري و تعامل درجهت اجراي منشورها و تفاهم نامه هاي همکاري اتاق
وزارت صنعت و :ایران با وزارتخانه ها و سازمان هاي اقتصادي از جمله

وزارت ارتباطات و فناوري ، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معدن و تجارت
سازمان توسعه ، گمرك ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اطالعات

.شهرداري تهرانو تجارت ایران
 و...
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اقدامات اتاق در حوزه فرامرزي) ج

 مورد7(مشارکت در اجالس کمیسیون هاي مشترك همکاري هاي اقتصادي.(
 روسیه، ویتنام، گرجستان، ترکمنستان، : کشور11مورد، 8(اعزام هیات تجاري

).قرقیزستان، بلژیک، لوکزامبورگ، کرواسی، اوکراین، اسپانیا و اتریش
 اردن، لتونی، اتریش، لهستان، نامیبیا ، آفریقاي: مورد31(پذیرش هیات تجاري

، جنوبی، ترکیه، فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ، تایلند، روسیه، هنگ کنگ
لیپین، مکزیک،  آرژانتین، فرانسه، برزیل، کنگو ، موریتانی، بنین، اسپانیا، ترکیه، فی

انسه و سنگاپور، ویتنام، بلژیک، اتحادیه اروپا، کرواسی، مجارستان، اسپانیا، فر
).چین

 هیات هایی از یونیدو، شانگهاي، : مورد9(هیات از سازمان هاي بین المللی پذیرش
.)IORAسازمان ملل، یونیسف، کمیسیون اروپا، 

 مورد5(در نشست ها و اجالس هاي بین المللی مشارکت :WCF, CACCI, 
GCP, B20.(

 ستاد ویژه بازسازي سوریه در اتاق ایرانتشکیل.
برگزاري اجالس کمیته اجرائی اتاق اکو در تهران  .
برگزاري نشست کنسرسیوم انرژي و پتروشیمی اکو .
 مذاکرات براي همکاري راهبردي با اتاق هاي بازرگانی اتحادیه اروپاانجام.
 درصد  1تهیه پیش نویس نقشه راه حالل با اهدافی ازجمله کسب سهم حداقل

از کسري تجارت غذاي حالل کشورهاي عضو سازمان همکاري  1404ساالنه تا افق 
).میلیارد دالر7/8معادل (اسالمی 

 گواهی حالل در خارج از کشور50صدور بیش از.
 میتکسوبرپایی غرفه واحد حالل اتاق ایران در نمایشگاه هاي بین المللی اگریفود.
 در همایش بین المللی حالل تایلندمشارکت.

  انجام مقدمات الزم جهت تاسیس نمایندگی موسسه جهانی حالل در
.ارمنستان، ازبکستان و استرالیا

 برگزاري کمیسیون هاي تخصصی اتاق بازرگانی بین المللی)ICC) (53
).مورد

اق مشارکت فعال نمایندگان کمیسیون هاي تخصصی کمیته ایرانی ات
در اجالس هاي تخصصی اتاق بازرگانی بین ) ICC(بازرگانی بین المللی 

).مورد8(المللی 
 سی و سومین نشست مجمع عمومی و  بیست وحضور هیات اتاق ایران در

.پنجمین نشست هیات مدیره اتاق بازرگانی اسالمی
 ورهاي  پنجمین کنفرانس گردشگري سالمت کشمشارکت اتاق در برگزاري

نفرانس  اسالمی، دومین نشست و نمایشگاه گردشگري سالمت اکو در کنار ک
.انبین المللی حالل و نمایشگاه بین المللی هتلداري و گردشگري ایر

اق ارائه خدمات مشورتی بازرگانی بین المللی از سوي کمیته ایرانی ات
).ICC(بازرگانی بین المللی 

  تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاري بین سازمان ملل متحد، سازمان
.یونیدو و سازمان یونیسف با اتاق ایران

 شرکت در نشست ها و اجالس هاي داخلی و بین المللی در ارتباط با
مقررات گواهی مبداء و موافقت نامه هاي تعرفه هاي ترجیحی و تجارت آزاد

.دو جانبه و چند جانبه
تهیه و تدوین بسته هاي معرفی فرصت هاي اقتصادي، سرمایه گذاري و

گردشگري ایران به همراه معرفی اتاق ایران و اتاق هاي مشترك به زبان
.  انگلیسی جهت ارائه به هیات هاي خارجی
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یباالدستاسنادتصریحعلیرغم)1
معظممقامابالغیهازجملهکشور

کلیهايسیاستدرخصوصرهبري
برمبنیاساسیقانون44اصل

بهدولتیهايتصدیگريواگذاري
نیآفرینقشافزایشوخصوصیبخش
درکشور،اقتصاددرخصوصیبخش
ومحوردولتنگرشاستمرارعمل
اصلاجرايازحمایتیغیرنگاهحتی
اختیاراتازبرخیتفویضوفوق

راخصوصیبخشبهدولتینهادهاي
یآفریننقشبهتمایلیکهشاهدیم

خصوصیبخشواتاقتزایدروبه
ندارنداقتصاديهايعرصهدرکشور

هاییعرصهدراتاقتوفیقاتحتیو
رافیتکالیقانون،صریحنصبرابرکه

.تابندبرنمیرااستشدهدارعهده

هینگاتوسعه،واقتصاديرشدمفهومبهاتاقنگاه)2
تمصلحباتوامنگريآیندهبرمبتنیاستراتژیک

اقداماتينتیجهدروآنرهگذرازتااستاندیشی
ودشتامینمردمونظامواقعیوکالنمصالحراهبردي،

عیطبیبطورکهگرددمنتجراپایداروفراگیررفاهو
عهجاممختلفطبقاتواقشارمستمروپایداررضایت

بدنبالدولتدرحالیکهداشت،خواهدبدنبالنیزرا
بکسبهرااولویتوبودهجامعهدررضایتمنديتحقق

.استدادهخودعملکردازمردمهايتودهرضایت
ن،آبرمبتنیهايسیاستودولتنگرشایننتیجه
جامعهدررانسبیرضایتکوتاهیمقطعدراگرچه
توقفوکنديبخاطرمدتبلنددراماکرده،تزریق
موجبراعمیقهاينارضایتیاقتصادي،رشدجریان

ورکشاقتصاديفضايبرراروزمرگینوعیوگردیده
ینبآشکارتضاداینوجودبنابراین.استنمودهحاکم

فضايویکسوازاتاقراهبردهايوهاماموریت
دررااتاقدیگر،سويازجامعهبرحاکماقتصادي
.سازدمیمواجهچالشباخودسازمانیاهدافپیشبرد

وره هشتم  اتاق ایران در راستاي پیشبرد اهداف سازمانی خود، بخصوص در جهت اجرایی نمودن برنامه ها و رویکردهاي د
غی و مصوبات  هیات محترم نمایندگان و همچنین در راستاي انجام تکالیف و ماموریت هاي واگذار شده برابر قوانین ابال

یق مختصات  هیات نظارت، با برخی از موانع و چالش هایی مواجه است که ضرورت دارد برنامه ریزي الزم جهت شناسایی دق
:ی باشندبرخی از  این چالش به شرح ذیل م. چالش ها و چگونگی مرتفع نمودن آنها در دستور کار اتاق قرار بگیرد
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زااتاقهايوابستگیازبرخی)3

ديدرآممنابعبهوابستگیجمله
قانون64ماده(درهزار3مصوب
مالیمقرراتازبخشیتنظیم
احکامقانون(درهزار4و)دولت
هامسئولیتماهیتباکه)دائمی

اتاقراهبرديهايماموریتو
ردیگازندارد،سازگاريوتناسب
ایراناتاقرويپیشهايچالش
نهادهاياخیرهايهجمه.است

المثبطورکهحاکمیتیودولتی
میصورتبازرگانیکارتبه

ازناشیتوانمیراپذیرد
.دانستموصوفوابستگی

تداومازجملهکشوراقتصادعمومیشرایط)4
عدمکار،وکسبمحیطبودننامساعدرکود،

شاخصبودنباالاقتصادي،آزاديوشفافیت
نرخیچندوارزنرخناپایداريرانت،وفساد
واحدهاينقدینگیتامینمشکلآن،بودن

رشدتوقفکشور،نقدینگیبااليحجمتولیدي،
کشور،ازسرمایهخروجشتابگذاري،سرمایه

بینوداخلیبانکینظامدرموجودمشکالت
نظامواجتماعیتامیننظاممالیاتی،نظامالمللی،

صادي،اقتمقرراتوهاسیاستثباتیبیگمرکی،
ردموجودموانعوالمللیبینهايتحریمتداوم

شدهموجب...وقاچاقتداومفرامرزي،تجارت
رمحدودتخصوصیبخشفعالیتحوزهتااست
باخودهايماموریتانجامدرایراناتاقوشده

.گرددمواجهچالشومشکل

ور و محدود امنیتی کش-واگذاري تصدیگري ها از سوي دولت به بخش خصوصی و توجه به منافع و مصالح اقتصادي در تصمیمات سیاسی
ور است تا  ي فعالیت هاي دولت به سیاست گذاري ها و تصمیم سازي ها، تنها و تنها راهکار اساسی پیش پاي اقتصاد بیمار کششدن دامنه

ام برنامه از یکسو؛ دولت امکان و فرصت کافی براي تمرکز بر اصالح موانع ساختاري، نهادي و تقنینی و انجام جراحی هاي اقتصادي در نظ
تواند در را داشته باشد و از سوي دیگر؛ بخش خصوصی و اتاق ایران ب... ریزي و سیاست گذاري، نظام بانکی، بیمه اي، تامین اجتماعی و 

عه  فضاي باز اقتصادي بدون تزاحمات موجود و با حداکثر توان، ماموریت ها و تکالیف خود اجرا نماید تا همچون تجربه کشورهاي توس
.یافته شاهد رشد پایدار اقتصاد ایران اسالمی بر روي چرخ هاي قابل اعتماد بخش خصوصی کشورمان باشیم



ه شمابا تشکر از حسن توج
)1396بهمن ماه 29(
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